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CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004942

Administrativní zabezpe ení OPŽP 2014–2020, 
I. etapa
Financování (refundace) mzdových náklad  v rámci odm ování 

cílové skupiny zam stnanc , kte í se podílejí na implementaci 

OPŽP v programovém období 2014–2020 a na ukon ování 

OPŽP v programovém období 2007 – 2013.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004928

Poradenství v oblasti ve ejných zakázek 
a zastupování p i organizaci výb rových ízení 
v letech 2016–2020
Zajišt ní korektnosti zadávacích ízení a realizace ve ejných 

zakázek k projekt m TP OPŽP. 

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005147

Úhrada náklad  na provoz osobních automobil  
pro OPŽP 2014–2020
Zajišt ní pravidelného servisu, nákupu pohonných hmot 

a úhradu dalších náklad  spojených s provozem jednotlivých 

vozidel OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004943

Drobné výdaje spojené s implementací 
OPŽP 2014–2024
Zajistit proplácení drobných výdaj  spojených s ízením, 

kontrolou a implementací OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004933

GraÞ ka a tisk pro pot eby OPŽP 2014–2020
Zajišt ní graÞ ckého zpracování a tisku publikací a dalších 

materiál  ur ených k propagaci OPŽP 2014–2020, tj. zajišt ní 

kontinuálního vydávání edi ní ady OPŽP na Ministerstvu 

životního prost edí – p edevším metodické p íru ky, brožury, 

letáky, CD/DVD/USB a další materiály ur ené k propagaci OPŽP 

v programovém období 2014–2020 a jejich distribuce na základ  

aktuálních pot eb. 

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005146

Náklady na provoz hlasových telefonních 
a datových služeb OPŽP 2014–2020
Úhrada náklad  na provoz Þ xních a mobilních hlasových služeb, 

úhrada za poskytování mobilních datových služeb a výdaje 

na komunika ní infrastrukturu ve ejné správy. Úhrada dalších 

telekomunika ních služeb nezbytných v rámci ízení OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004927

Nákup kancelá ských pot eb v letech 2016–2019
Zajišt ní kancelá ských pot eb pro zam stnance implementa ní 

struktury OPŽP pot ebné k ádnému a efektivnímu ízení 

a administraci OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004934

Ostatní platby za provedenou práci v rámci 
OPŽP 2014–2020
Zajišt ní odborných podklad , posudk , hodnocení 

a oponentních posudk  pro podporu aktivit souvisejících 

s implementací OPŽP, zajišt ní efektivního ízení a monitorování 

implementace OPŽP, jak jsou deÞ novány v legislativ  EU 

o ERDF a FS. 

Tyto projekty jsou spoluÞ nancovány Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Opera ního programu Životní prost edí.



ISTOTA 

VODY

KVALITA 

OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 

ODPADU

OCHRANA 

P ÍRODY

ENERGETICKÉ 

ÚSPORY

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005151 

Technické a organiza ní zajišt ní akcí hrazených 
z OPŽP 2014–2020 SC6.1
Zajišt ní jednacích prostor, konferen ní a tlumo nické techniky, 

nahrávek a záznam , ozvu ení, ob erstvení, pop . ubytování pro 

ú astníky zasedání.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004929

Vzd lávání zam stnanc  implementujících 
OPŽP 2014–2020
Proškolení zam stnanc  formou seminá , kurz ,  konferencí, 

jejichž p edm t souvisí s pracovní náplní zam stnance. 

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005076

Odborný konzultant pro innosti související 
s ve ejnosprávní kontrolou
Zajišt ní ádného pr b hu ve ejnosprávních kontrol OPŽP 

a poradenství pro oblast kontrol a audit  OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004935

Zajišt ní p eklad  pro MŽP a OPŽP 2014–2020
Zajišt ní p ekladatelských služeb a revizí, editací textu, p eklad  

dokument  zejména Evropské komise pro ídící orgán OP ŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004947

Zajišt ní právních služeb v letech pro 
OPŽP 2014–2020
Zajišt ní právní podpory pro aktivity související s implementací 

OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0001438

Režijní a provozní náklady OPŽP 2014–2020
Úhrada odpovídajícího podílu z jednotlivých faktur za elekt inu, 

teplo, vodu, úklid, reprograÞ cké služby, správu budovy, služby 

informa ních systém  a další služby nezbytné pro zajišt ní 

chodu MŽP, jež využívají i pracovníci ídicího orgánu OPŽP. 

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0004945

Nákup výpo etní techniky a vybavení 
nezbytného pro implementaci, monitorování 
a kontrolu OPŽP 2014–2020
Zajistit pot ebné vybavení, které bude využito p i aktivitách 

spjatých s ízením, realizací, monitorováním a kontrolou operací 

OPŽP. Nakoupené vybavení bude p id leno pracovník m 

implementujícím OPŽP 2014–2020.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_025/0005148

Zabezpe ení tiskových služeb OPŽP 2014–2020
Zajistit pot ebné tiskové služby, které budou využity p i aktivitách 

spjatých s ízením, realizací, monitorováním a kontrolou operací 

OPŽP. Nakoupené vybavení bude p id leno pracovník m 

implementujícím OPŽP.

CZ.05.6.125/0.0/0.0/15_026/0004944

Konzultace, analýzy a hodnocení strategických 
dokument  OPŽP 2014–2020
Zajišt ní odborných konzultací, odborných podklad , posudk  

na základ  analýzy a hodnocení programového období 2014–

2020 pro podporu aktivit souvisejících s implementací OPŽP, 

zajišt ní efektivního ízení a monitorování implementace OPŽP,  

jak jsou deÞ novány v legislativ  EU.
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Tyto projekty jsou spoluÞ nancovány Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Opera ního programu Životní prost edí.


