Číslo výzvy v MS 2014+: 05_20_142
Název výzvy v MS 2014+: MŽP_142. výzva, PO4, SC 4.1, průběžná
2. změna výzvy platná od 22. 12. 2020

(změna spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí a úpravě platnosti
verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 na verzi č. 281)

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

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 2. 3. 2020 prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 142. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP) 2014 2020.
Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, SC 4.1, jsou v informačním
systému koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány
od 2. března 2020 (9:00) do 1. března 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 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

Projektové žádosti přijatelné v souvislosti s úpravou obecných a specifických kritérií
přijatelnosti pro aktivitu 4.1.1 v kapitole B.6.4.1.4 týkající se neplatných plánů
péče/zásad péče národních parků, budou předkládány Výběrové komisi až po schválení
související revize Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 ze strany Evropské
komise.
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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
přímých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH).
Výzva je průběžná s čtvrtletním cyklem vyhodnocení žádostí.
Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 210 mil. Kč (z toho maximální celková
alokace z EU prostředků činí 50 mil. Kč a z prostředků SR činí 160 mil. Kč), přičemž min. 15
mil. Kč z prostředků EU je určeno pro projekty správ národních parků.
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 142. výzvy:
Popis podporovaných aktivit:


Podporovaná aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality
soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu
s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či
zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické
infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a
podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality
soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Oprávnění žadatelé:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.
Hlavní cílové skupiny:
Orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA
2000
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Cílová území:
Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO), lokality soustavy Natura 2000 a
dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření
organizační složkou státu, mimo území hl. města Prahy.
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.
Informace k zjednodušenému vykazování provozních a režijních nákladů:
V rámci vykazování provozních a režijních nákladů je možné použít metodu úplného
vykazování nebo zjednodušeného vykazování pomocí paušální sazby. Bližší informace jsou
uvedeny v dokumentu „Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a
provozních výdajů v OPŽP 2014 – 2020“ Informace o zvoleném způsobu vykazování musí být
uvedena v ISKP v záložce „Popis projektu“.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
Určení výše podpory:
Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů. Z toho u žadatelů z řad národních parků bude
na operaci poskytnuto maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů z prostředků SR – kap.
315 do doby vyčerpání výše stanovené alokace SR. Poté bude poskytována u žadatelů
národních parků nadále pouze podpora z prostředků EU do jejího vyčerpání. Zároveň pro
projekty správ národních parků je určeno min. 15 mil. Kč z prostředků EU. Bližší informace o
výši podpory (dotace) jsou uvedeny v kapitole B.6.4.1.3 Pravidel pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP 2014 – 2020.
Povinné indikátory


45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000



45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty.
Povinně volitelné indikátory:


45201 Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů a
stanovišť



45601 Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury



45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu)



45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště
chráněnými druhy
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45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či monitoringu)
proti nepůvodním druhům



45210 Celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro
podporu druhů a stanovišť



45610 Plocha chráněných území, kde byly vytvořeny podmínky pro usměrnění
návštěvnosti



45702 Počet chráněných území (ZCHÚ a lokalit soustavy NATURA 2000), pro které byly
zpracovány podklady pro zajištění územní ochrany, péče o předměty ochrany,
monitoring a hodnocení jejich stavu.



45501 Počet podkladů potřebných k zajištění územních podmínek realizace ÚSES.

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu.
Informace o podmínkách veřejné podpory:
Obecně je celá prioritní osa koncipována tak, že jsou pro ni pravidla veřejné podpory převážně
nerelevantní. Jedná se o opatření, která primárně nevedou ke zvýhodnění žádného subjektu
v tržním prostředí. Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a
příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.
Omezení v rámci výzvy:
Jedná se o průběžnou nesoutěžní výzvu, kdy budou podpořeny všechny projekty, které splní
kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.
DPH projektu bude způsobilá pouze v případě, kdy žadatel/příjemce si nemůže nárokovat
odpočet DPH na vstupu a zároveň při využívání spolufinancované infrastruktury příjemcem
a/nebo třetí osobou v době realizace projektu a/nebo jeho udržitelnosti není vybírána DPH, a
to jak v souvislosti s hlavními činnostmi na projektu, tak s činnostmi vedlejšími. Tuto skutečnost
doloží příjemce dotace prostřednictvím čestného prohlášení, jehož formulář je součástí příloh
výzvy.
Zdůvodnění zacílení výzvy:
Výzva je zacílena na aktivitu 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality
soustavy území Natura 2000. Výzva je určena resortním organizacím MŽP k zajišťování územní
ochrany, zpracování podkladů pro zajištění péče a zajištění péče o území národního významu.
Cílem vyhlášené výzvy je zajistit financování prioritních opatření v chráněných územích
přispívajících k zachování či zlepšení stavu předmětů ochrany. Opatření „zajištění péče“ lze
realizovat pouze v případě platné plánovací dokumentace o dané území.
Jedná se o aktivitu zaměřenou na omezený okruh žadatelů, pro ostatní typy žadatelů byla
vyhlášena samostatná výzva č. 138, resp. č. 31.
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Synergie/komplementarity:
Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty. Výzva je komplementární
s programy IROP, PRV a OP R a programem Evropské územní spolupráce ČR-Polsko.
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 Řídícím 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 2014 - 2020 www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“.
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí:
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300
fax: +420 272 936 597
infolinka: 800 260 500
Řídicí orgán OP Životní prostředí:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
fax: +420 267 310 308
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