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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_22_161 
Název výzvy v MS 2014+: MŽP_161. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná 
 

2. změna výzvy platná od 31. 5. 2022 

(změna spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí do 30. 6. 2022) 

 

161. 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 11. 3. 2022 prostřednictvím Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 161. 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 4, investiční priority 1, SC 4.4, jsou v informačním systému 

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

od 11. března 2022 (9:00) do 31. května 2022 (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 (Příloha 1.4  
a 1.6) od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. V případě, že to povaha projektu vyžaduje  

a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, 
předloží je ve 2 pare na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě. 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 250 000 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 

30 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 textem výzvy pro podávání žádostí. 
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Podmínky pro podávání žádostí včetně popisu povinných příloh jsou uvedeny v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–20201. 

 
Další informace a podmínky platné v rámci 161. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 
V rámci výzvy bude možno podporovat:  

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně: 
o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu 
liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením 
zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních 
propojení přírodních ploch a prvků, 

o jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 
 

Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014–20201.  

V rámci SC 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv 
management udržovací2. 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se 
zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.  

 

Oprávnění žadatelé: 

• kraje, 

• obce, 

• dobrovolné svazky obcí, 

• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 

• 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 

 
1 Pro výzvu je platná verze 30 – pouze část B, ustanovení části C týkající se procesu kontroly formálních náležitostí 
a Příloha č. 1. Ostatní části Pravidel jsou platné vždy v aktuálním znění zveřejněném na webu www.opzp.cz. 
2 Základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo, 
musí být dostatečně popsány. Opatření jednoznačně směřují k pozitivní změně (zlepšení) stavu lokality (ve prospěch 
konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod.), a to bez ohledu 
na počet let, po který jednotlivé zásahy v rámci opatření jako celku probíhají. Opatření může být rozloženo do více let, může 
obsahovat dílčí po sobě jdoucí operace (i operace opakující se, pokud to stav či povaha lokality vyžaduje). Typickým příkladem 
jsou opatření realizovaná zcela nově na dosud neudržovaných lokalitách či na lokalitách udržovaných nevhodným nebo 
nedostatečným způsobem (např. úbytek druhů, snížení biodiverzity). Mohou to být i opatření realizovaná na lokalitách, kde již 
některá opatření probíhají, tedy i opatření navazující na předchozí zásahy, avšak pouze v případě, že na těchto lokalitách ještě 
nebylo dosaženo cílového stavu. Cílem těchto navazujících opatření na již prováděná opatření je dosažení jednoznačné změny 
- tedy zlepšení stavu lokality, biotopu (zvýšení početnosti druhů apod.). 

http://www.opzp.cz/
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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 organizace3 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 
spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

• podnikatelské subjekty, 

• obchodní společnosti a družstva, 

• fyzické osoby podnikající. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků. 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky, 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 2014–20201.  

Křížové financování není relevantní. 

Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, 
je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé 
výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené 
skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. 

 

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

 

Hodnocení projektů: 

Věcné hodnocení provádí dva nezávislí hodnotitelé. Dojde-li mezi jejich posudky k bodovému rozdílu 
většímu než 20 bodů, bude provedeno arbitrážní hodnocení.  

 

Určení výše podpory: 

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %. Bližší informace jsou 
uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–20201. 

 

 
3 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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Povinné indikátory: 

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování  

• 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty. 

 

Nepovinné indikátory: 

• 45002 Celkový počet vysazených stromů 

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

 

Informace o podmínkách veřejné podpory a podpory de minimis: 

Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. Informace o veřejné 
podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP  
2014–20201 v kapitole D. 

V rámci výzvy je možné využít podporu malého rozsahu (de minimis). Oprávněnost čerpání podpory 
de minimis v požadované výši dokládá žadatel prostřednictvím prohlášení k podporám malého rozsahu, 
a to i za skupinu podniků, jejíž je součástí (kde je relevantní). Žadatel v takovém případě v IS KP14+ 
zaškrtne check box „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.  

Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního dědictví, které 
souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle článku 53 Nařízení 
651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní podmínky tohoto nařízení. 

 

Omezení v rámci výzvy:  

• Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících 
kritérií. 

• V rámci výzvy není možné podpořit opatření na pořízení či aktualizaci studie systému sídelní 
zeleně ani vodních prvků a ploch.  

• Subjekty působící mimo oblast zemědělské prvovýroby nemohou žádat o podporu na opatření 
zemědělského charakteru (obnova a zakládání sadů) na pozemcích subjektů působících v oblasti 
zemědělské prvovýroby z důvodu rizika nepřímé výhody. 

 

Synergie/komplementarity: 

Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty. Výzva je komplementární 
s programem IROP. 

 

Zdůvodnění zacílení výzvy: 

Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejné zeleně. Vodní 
prvky nejsou součástí výzvy z důvodu potřeby delší projektové přípravy.  

 

Další informace pro žadatele: 
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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 žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.  
Své dotazy můžete také posílat na dotazy-PO4@nature.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: 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Kaplanova 1931/1 
148 00 Praha 11 - Chodov  
tel.: +420 951 421 242 
fax: +420 951 421 241 

 
 
 
 

 
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  

 

http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty
mailto:dotazy-PO4@nature.cz
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