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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_20_154 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_154. výzva PO 2, SC 2.4, kolová  

 

154. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ 

podporovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 7. 2020 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 154. 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 2, investiční priority 2, SC 2.4 jsou v informačním 

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

od 1. července 2020 (9:00) do 1. února 2021 (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. 
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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 kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

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

ve výši 400 mil. 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 154. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit:  

 

2.4 a)  náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

 

2.4 b) náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC, 

 

2.4 d)  pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů, 

 

2.4 e) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení 

emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů, 

 

2.4 g) omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, 

odprašovací nebo mlžící zařízení), 

 

Nebudou přijatelné projekty, u kterých by díky jejich realizaci docházelo k navýšení 

referenční spotřeby uhlí. Referenční spotřebou uhlí je myšleno množství spalovaného 

uhlí (t/rok), reflektující hodnotu emisí znečišťujících látek před realizací projektu, která 

slouží jako vstup do hodnocení projektu. 
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Oprávnění žadatelé: 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní podniky, 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje  

a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, 

 veřejnoprávní instituce, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazky, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající. 

 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 

Cílová území: 

Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj.  

 

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: 

V rámci výzvy bude ve většině případů poskytována dotace v režimu veřejné podpory podle 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách – GBER), případně dle Nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis.   

V případě projektů nespadajících pod veřejnou podporu může být podpora poskytnuta 

v maximální výši 85 % z celkových způsobilých výdajů. V případě výměny lokálního zdroje tepla 

v objektech nenapojených na SZTE bude max. hranice 60 % celkových způsobilých výdajů 

projektu.  
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Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

Povinný indikátor: 

 36101 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno 

opatření ke snížení emisí  

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor relevantními daty.  

 

Povinně volitelné indikátory: 

 36141 – Množství odstraněných emisí PM10 pocházejících z průmyslu a zemědělství 

z podpořených projektů 

 36151 – Množství odstraněných emisí prekurzorů PM2,5 pocházejících z průmyslu 

a zemědělství z podpořených projektů 

 36152 – Množství odstraněných emisí SO2 z průmyslu a zemědělství z podpořených 

projektů 

 36153 – Množství odstraněných emisí NOx z průmyslu a zemědělství z podpořených 

projektů 

 36154 – Množství odstraněných emisí VOC z průmyslu a zemědělství z podpořených 

projektů 

 36155 – Množství odstraněných emisí NH3 z průmyslu a zemědělství z podpořených 

projektů 

 36156 – Množství odstraněných emisí PM2,5 z průmyslu a zemědělství z podpořených 

projektů 

 36157 – Množství odstraněných emisí TZL pocházejících z průmyslu a zemědělství 

z podpořených projektů 

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: 

Informace o podmínkách 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 ve 

věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií, a to bez uplatnění bonifikace.   

 

Z projektů, které splní minimální bodový zisk a nebudou navrženy k podpoře z důvodů 

nedostatku alokace v SC 2.4, bude vytvořen tzv. projektový zásobník. Projekty budou 

v zásobníku postupně (podle výše získaných bodů) aktivovány k realizacím v případě, že bude 

SC 2.4 v budoucnu disponovat volnými finančními prostředky.  
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Projekty realizované na stacionárních zdrojích spadajících pod Přílohu I Směrnice 2003/87/ES, 

o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 

Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES nemohou být podporovány, pokud jejich 

realizací dojde ke snížení emisí skleníkových plynů. 

 

U aktivit „Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem 

snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC“ a „Pořízení dodatečných technologií a změny 

technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC 

u ostatních stacionárních zdrojů“ nebudou podporovány projekty na snížení fugitivních 

emisí u stacionárních zdrojů, které spadají pod kódy 2.1. – 2.7., 3.7., 6.1. – 6.25., 7.1. – 7.6., 7.11. 

– 7.12., 7.15. - 7.17., 8., 11.1. – 11.9. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

v platném znění, a rovněž u stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

 

U aktivity „Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, 

skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)“ nebudou podporovány projekty, kde dochází 

k omezování emisí na zdrojích bez „Povolení provozu stacionárního zdroje vydané Krajským 

úřadem dle § 11 odst. (2) písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.“, 

tj. u stacionárních zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění. 

 

Podpora na rozšiřování a rozvoj sítí pro centralizované zásobování teplem bude poskytována 

prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

s ohledem na Memorandum o spolupráci OP PIK a OPŽP platné od 1. 2. 2019. 

 

Zdůvodnění zacílení výzvy: 

Vzhledem k tomu, že v rámci uhelných regionů nejsou stacionární zdroje emitující těkavé 

organické látky a chovy hospodářských zvířat dominantním stacionárním zdrojem primárních 

částic ani prekurzorů sekundárních částic, a tato výzva se zaměřuje především na primární 

znečištění prachovými částicemi v uhelných regionech, byla podpora projektů na snižování 

emisí u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky a na snížení amoniaku z chovů 

hospodářských zvířat z této výzvy vyjmuta. 

 

Synergie/komplementarity: 

Výzva je komplementární s OP PIK.  

 

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 
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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 
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