ROČNÍK XXVI – říjen 2016 – ČÁSTKA 8

VĚSTNÍK
MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www.mzp.cz
OBSAH
SMĚRNICE A DODATKY

Rozhodnutí ministra_Kubíčková.pdf

Směrnice MŽP č. 4/2016 o poskytování finančních prostředků na podporu projektů realizovaných
v rámci komunitárního programu LIFE v období 2014 – 2020 z rozpočtu kapitoly 315 – MŽP.......1
Dodatek č. 13 ke směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí..........18
Dodatek č. 14 ke směrnici MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí..........19
Výzva č. 7/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí..............................................................................................................................................20
Výzva č. 9/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí..............................................................................................................................................40
Výzva č. 10/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí..............................................................................................................................................53
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí..............................................................................................................................................71
Výzva č. 12/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí..............................................................................................................................................84
PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Národní program Životní prostředí (účinný od 3. října 2016)
Příloha č. 2: Národní program Životní prostředí (účinný od 18. října 2016)

0

SMĚRNICE A DODATKY
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V Praze dne 14. června 2016
Č. j.: 1704/M/16
40392/ENV/16

Směrnice MŽP č. 4/2016
o poskytování finančních prostředků na podporu projektů realizovaných
v rámci komunitárního programu LIFE v období 2014 – 2020 z rozpočtu
kapitoly 315 – MŽP
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Program LIFE je nástroj Evropské unie pro financování aktivit souvisejících se životním
prostředím, ochranou přírody a klimatu, poskytující podporu v časovém rozmezí let 2014
– 2020.

2.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydává tuto směrnici, která upravuje
základní postupy k poskytování finančních prostředků (dále jen „Podpora“) na podporu
projektů realizovaných v rámci komunitárního programu LIFE (dále jen „Program“).
Článek 2
Cíle Programu, předmět a forma Podpory

1. Cílem Programu je:
a) přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství odolnému vůči změnám klimatu
a účinně využívajícímu zdroje, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí
a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura
2000 a boje proti degradaci ekosystémů;
b) zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky a právních předpisů Unie
v oblasti životního prostředí a klimatu a urychlovat a prosazovat integraci
a začleňování cílů z oblasti životního prostředí a klimatu do ostatních politik Unie
a činností veřejného i soukromého sektoru, mimo jiné zvyšováním kapacity
veřejného a soukromého sektoru;
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c) na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu,
včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních
subjektů;
d) podporovat provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí.
2. Podpora se poskytuje žadatelům na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).
3. Oblasti Podpory a podporované aktivity jsou definovány v Obsahovém zaměření
Programu, které je přílohou č. 1 této směrnice.
4. Formu a účel Podpory stanoví jednotlivé Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí
Podpory (dále jen „Výzva“) vyhlašované MŽP. Formy Podpory mohou být následující:
a) příspěvek na přípravu projektové dokumentace předkládané v rámci řádné výzvy
programu LIFE;
b) příspěvek na spolufinancování projektu schváleného v rámci řádné výzvy programu
LIFE.
Článek 3
Výzva
1. Výzva je dokument vydaný MŽP, který definuje účel a formu Podpory a stanovuje
podmínky pro její poskytnutí, zejména termín zahájení, způsob a termín ukončení příjmu
žádostí o poskytnutí Podpory (dále jen „Žádost“) v rámci Programu a výši finančních
prostředků pro danou Výzvu (alokace).
2. Nedílnou součástí Výzvy jsou konkrétní podmínky pro poskytování Podpory platné pro
danou Výzvu.
3. MŽP si vyhrazuje právo Výzvu zrušit či upravit.
4. Výzva bude vždy zveřejněna před zahájením příjmu Žádostí na internetových stránkách
MŽP.
5. Na základě vyhlášené Výzvy mohou být v rámci Programu poskytovány závazné přísliby
spolufinancování projektu předkládaného v rámci řádné výzvy Programu vyhlášené
Evropskou komisí. Poskytnutí prostředků (dotace) na financování projektu bude v tomto
případě vázáno na podpis Dohody o projektu (Grant Agreement) mezi Evropskou komisí
a hlavním příjemcem.
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Článek 4
Žádost
1. Předkládání Žádosti je možné pouze na základě vyhlášené Výzvy.
2. Žádosti se předkládají Odboru finančních a dobrovolných nástrojů (dále jen „odbor“)
prostřednictvím písemných nebo elektronických formulářů stanovených v příslušných
Výzvách, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŽP. Postup administrace
a nezbytné doklady, které jsou předkládány spolu s Žádostí, jsou uvedeny ve vyhlášených
Výzvách.
3. Žádost obsahuje zejména: název žadatele, adresu sídla, identifikační číslo, požadovanou
částku, účel, na který chce žadatele dotaci použít a lhůtu, v níž má být tohoto účelu
dosaženo. Další podmínky se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
v platném znění.
Článek 5
Administrace Žádosti
1. Po doručení Žádosti a jejích povinných příloh posoudí odbor předložené dokumenty
z hlediska úplnosti a formální správnosti.
2. Úplné a formálně správné Žádosti podrobí odbor kontrole přijatelnosti. Kontrolou
přijatelnosti se rozumí posouzení věcné správnosti a vyhodnocení splnění podmínek
Programu, které jsou popsány ve Výzvách.
3. Předmětem kontroly přijatelnosti je zejména prokazatelné splnění podmínek Programu
a příslušné Výzvy.
4. V případě, že odbor zjistí v předložené Žádosti nedostatky z hlediska úplnosti a formální
správnosti, případně při kontrole přijatelnosti, vyzve žadatele k jejich odstranění, resp.
k doplnění Žádosti. Odstranění nedostatků je možné pouze ve lhůtě a způsobem
stanoveným odborem. Odbor k odstranění nedostatků poskytne žadateli přiměřenou lhůtu
v délce minimálně 5 pracovních dnů.
5. V případě, že žadatel neodstraní nedostatky a nedoplní požadované náležitosti
ve stanovené lhůtě, odbor ukončí administraci žádosti a oznámí tuto skutečnost žadateli.
6. Do dalšího administrativního procesu budou postoupeny pouze úplné Žádosti, tj. Žádosti
bez nedostatků, resp. doplněné na základě písemně zaslané výzvy k odstranění nedostatků
(dle čl. 5 odst. 4).
7. Je-li Žádost formálně úplná a je-li posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek
pro přijetí Žádosti, je Žádost akceptována, o čemž je žadatel neprodleně informován.
8. Akceptovaná Žádost je postoupena do procesu posouzení.
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Článek 6
Posouzení Žádosti
1. Projekt bude posouzen na základě dvou odborných hodnocení, z nichž jedno bude
zajištěno ze strany MŽP a další prostřednictvím resortních organizací a externích
odborníků, pokud není Výzvou specifikováno jinak.
2. Odbor předloží posouzené Žádosti k projednání Hodnotící komisi, která sestaví pořadí
projektů.
Článek 7
Hodnotící komise
1. Hodnotící komise má pět hlasujících členů a je usnášeníschopná při přítomnosti
nadpoloviční většiny členů. Předsedou hodnotící komise je ředitel odboru. Členy hodnotící
komise a jejich náhradníky jmenuje náměstek pro řízení sekce fondů, finančních
a dobrovolných nástrojů (dále jen „náměstek“), který za tímto účelem požádá náměstky
příslušných sekcí o nominaci svého člena a jeho náhradníka.
2. Hlasujícími členy hodnotící komise jsou: předseda hodnotící komise, zástupce sekce úřadu
MŽP, zástupce sekce fondů, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, zástupce sekce
ochrany přírody a krajiny MŽP a zástupce sekce technické ochrany životního prostředí
MŽP.
3. Členové hodnotící komise musí splňovat veškeré podmínky nestrannosti a zachování
mlčenlivosti. Musí být vyloučena možnost střetu zájmů. Předkladatel nebo zpracovatel
Žádosti nesmí být odborným posuzovatelem ani členem hodnotící komise, která bude
hodnotit projekt jím předložený nebo připravený.
4. Zastupování jednotlivých členů v průběhu hodnotícího procesu je dovoleno pouze
ve výjimečných případech. Svého náhradníka vždy nominuje člen hodnotící komise.
Závažnost výjimečných případů posoudí a nominaci náhradníka schválí předseda hodnotící
komise.
5. Hodnotící komise sestaví pořadí projektů a předloží doporučené projekty náměstkovi
ke schválení.
Článek 8
Rozhodnutí
1. Náměstek rozhodne o doporučených Žádostech a příslušné Rozhodnutí podepíše.
Podepsané Rozhodnutí je doručeno žadateli.
2. Rozhodnutí obsahuje zejména: název žadatele, adresu sídla, identifikační číslo,
poskytovanou částku, účel, na který je poskytovaná částka určena a lhůtu, v níž má být
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tohoto účelu dosaženo. Přílohou Rozhodnutí jsou Podmínky, které stanoví povinnosti
příjemce dotace (dále jen „Podmínky“). Další ustanovení se řídí zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, v platném znění.
3. Žadatel stvrzuje podpisem Rozhodnutí včetně Podmínek, že souhlasí s podmínkami
poskytnutí Podpory a s tím, že jejich nedodržení je důvodem k vrácení Podpory.
4. Příjemce Podpory musí bez prodlení informovat odbor o všech změnách skutečností
a podmínek obsažených v Rozhodnutí.
5. Žadatel je kdykoliv od vydání Rozhodnutí, až do předložení finančního vypořádání vztahů
se státním rozpočtem oprávněn písemně požádat náměstka prostřednictvím odboru
o vydání nového rozhodnutí, kterým dojde ke změně Rozhodnutí původního v důsledku
potřebných změn v projektu nebo v důsledku změny žadatele. Novým rozhodnutím nelze
měnit účel poskytnuté Podpory. Změna žadatele může být provedena pouze se souhlasem
a za podmínek stanovených odborem, a to na základě řádně podané žádosti, a pouze
ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, přičemž nový žadatel musí splňovat
podmínky pro oprávněného žadatele definovaného Výzvou či programem.
6. Žadatel může podat prostřednictvím odboru proti Rozhodnutí věcně odůvodněné námitky,
a to v listinné podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení Rozhodnutí. O námitkách rozhodne
náměstek.
7. Pro doručování podle tohoto článku platí přiměřeně právní úprava doručování dle
obecných předpisů o správním řízení.
Článek 9
Výše Podpory
1. Výše Podpory projektu je stanovena procentuálním podílem, minimální či maximální fixní
částkou, případně jejich kombinací z celkových způsobilých výdajů. Nejvyšší možná výše
Podpory pro jeden projekt je vymezena ve Výzvě.
2. Výše a forma Podpory přiznaná žadateli je uvedena v Rozhodnutí, kritéria pro její
poskytování jsou stanovena podmínkami Výzvy.
3. Výše finanční Podpory se porovnává se skutečně způsobilými výdaji na provedení
opatření. Přiznanou Podporu lze čerpat do celkové výše a podmínek stanovených
v Rozhodnutí.
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Článek 10
Čerpání prostředků
1. Čerpání prostředků Podpory je možné až po nabytí právní účinnosti Rozhodnutí, a to na
základě žádosti o uvolnění finančních prostředků.
2. Podmínky čerpání Podpory vyplývají z Výzvy a z Rozhodnutí.
3. Finanční prostředky jsou uvolňovány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podléhají zúčtování se státním rozpočtem podle
vyhlášky 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška
52/2008 Sb.“). Čerpání finančních prostředků je kontrolováno v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 255/2011 Sb., o kontrole
(kontrolní řád).
4. Po kontrole a odsouhlasení předložených žádostí o uvolnění finančních prostředků odbor
uvolňuje Podporu tuzemským bezhotovostním převodem finančních prostředků v českých
korunách na bankovní účet příjemce uvedený v Rozhodnutí průběžně podle postupu
realizace projektu a v procentuální výši dle přiznané Podpory.
5. Podpora se poskytuje průběžně dle způsobilých výdajů projektu v závislosti na jeho
monitorování. Bližší podmínky budou stanovené Výzvou.
6. V případě porušení rozpočtové kázně, neoprávněného použití či zadržení prostředků
žadatelem odbor postupuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, v platném znění.
7. Projekt může být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, přičemž celkové výdaje
včetně spolufinancování nesmí přesáhnout 100% způsobilých výdajů.
8. Podpora může být poskytnuta pouze v případě, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, MŽP či jiného orgánu
veřejné správy (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí
o povolení splácení se považují za vypořádané nedoplatky).
9. Jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, bude Podpora poskytována v souladu s Nařízením
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 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), resp. v souladu
s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (podpora de minimis),
nebo v souladu se zvláštní právní úpravou služeb obecného hospodářského zájmu. Bližší
specifikaci veřejné podpory stanoví Výzva.
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10. Pro vyúčtování finančních prostředků u jednotlivých příjemců podpory platí příslušné
pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky
v aktuálním roce.
Článek 11
Technická asistence
1. Cílem technické asistence je dosáhnout odpovědné a účinné správy Programu,
maximalizovat kvalitu Programu a účinnost jeho implementace, kontrolovat pokrok
a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci Programu.
2. Aktivity podporované z technické asistence schvaluje ředitel odboru.
3. Konkrétní finanční rámec technické asistence pro daný kalendářní rok schvaluje náměstek.
4. Finanční prostředky technické asistence jsou určeny pro potřeby administrace Programu
ze strany MŽP.
Článek 12
Veřejnosprávní kontrola využití finančních prostředků
Odbor provádí průběžně i dodatečně veřejnosprávní kontrolu podpořených projektů v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a zákonem
255/2011 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Článek 13
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Rezortní organizace MŽP při podání žádostí dle této směrnice zasílají kopii Žádosti odboru
ekonomiky životního prostředí pro zajištění postupu dle směrnice MŽP č. 9/2015.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti dnem
zveřejnění v intranetu ministerstva a je závazná pro všechny zaměstnance ministerstva.

Odborný gestor: Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Zpracovatel: Ing. Tomáš Kažmierski
Mgr. Richard Brabec
ministr
Příloha: č. 1 Obsahové zaměření Programu
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Příloha č. 1 k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16

1

PROGRAM LIFE
(účinný od 14. 6. 2016)
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Příloha č. 1 k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16

Obsahové zaměření programu LIFE
Úvod
Obsahové zaměření dokumentu vychází z těchto dokumentů:


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013
o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení
(ES) č. 614/2007



Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2014 o přijetí pracovního programu
LIFE na období 2014 – 2017

Východiska a cíle
Obecným cílem programu LIFE je:
a) přispívat k přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství odolnému vůči změnám klimatu
a účinně využívajícímu zdroje, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí
a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura 2000
a boje proti degradaci ekosystémů;
b) zlepšovat rozvoj, provádění a kontrolu dodržování politiky a právních předpisů EU
v oblasti životního prostředí a klimatu a urychlovat a prosazovat integraci a začleňování cílů
z oblasti životního prostředí a klimatu do ostatních politik EU a činností veřejného
i soukromého sektoru, mimo jiné zvyšováním kapacity veřejného a soukromého sektoru;
c) na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně
lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů;
d) podporovat provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí.
Sledováním těchto cílů program LIFE přispěje k udržitelnému rozvoji a plnění cílů a úkolů
strategie Evropa 2020 a příslušných strategií a plánů EU v oblasti životního prostředí
a klimatu.
Specifickým cílem programu LIFE je podpora projektů a aktivit ve prospěch životního
prostředí a klimatu realizovaných v Evropské unii, které jsou navrženy jako komplementární
vzhledem k jiným dotačním titulům, a to především Operačnímu programu Životní prostředí,
programu Nová zelená úsporám a programům administrovaným přímo Ministerstvem
životního prostředí České republiky.
Plnění programu LIFE se konkrétně hodnotí podle těchto ukazatelů:
a) pokud jde o obecný cíl uvedený v ad a), podle prokazatelných zlepšení v oblasti životního
prostředí a klimatu. Pokud jde o cíl, kterým je přispívat k zastavení a zvrácení úbytku
biologické rozmanitosti, lze prokazatelná zlepšení v oblasti životního prostředí měřit pomocí
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procenta sítě Natura 2000, kde byla obnovena nebo nastolena přiměřená správa povrchu a
druhu obnovených ekosystémů a počtu a druhu cílových přírodních stanovišť a druhů, u nichž
dochází ke zlepšení stavu z hlediska ochrany;
b) pokud jde o obecné cíle spojené s přípravou a prováděním podle ad b), podle počtu
připravených nebo provedených zásahů, kterými se provádějí plány, programy nebo strategie
podle politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí nebo klimatu, a počtu
zásahů vhodných k napodobení nebo přenosu;
c) pokud jde o obecné cíle spojené s integrací a začleňováním podle ad b), podle počtu
zásahů, které dosáhly spolupůsobení s jinými programy financování EU nebo do nich byly
začleněny, nebo které byly začleněny do praxe veřejného nebo soukromého sektoru; Příloha
č. 1 k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16
d) pokud jde o obecný cíl uvedený ad c), podle počtu zásahů pro zajištění lepší správy, šíření
informací a povědomí o aspektech životního prostředí a klimatu.
Obecných cílů programu LIFE se dosahuje těmito podprogramy:
a) podprogramem pro životní prostředí;
b) podprogramem pro oblast klimatu.
Rozpočtové prostředky pro jednotlivé podprogramy se rozdělují takto1:
a) 2 592 491 250 EUR z celkového finančního rámce uvedeného v odstavci 1 se přiděluje
podprogramu pro životní prostředí;
b) 864 163 750 EUR z celkového finančního rámce uvedeného v odstavci 1 se přiděluje
podprogramu pro oblast klimatu.
Nejméně 81 % rozpočtových prostředků pro program LIFE musí být přiděleno na projekty
podporované formou grantů na akce, nebo případně s vyžitím finančních nástrojů.
Granty na akce mohou být financovány tyto projekty:
a) pilotní projekty;
b) demonstrační projekty;
c) projekty využívající osvědčené postupy;
d) integrované projekty;
e) projekty technické pomoci;
f) projekty budování kapacit,
1

Jedná se o rozdělení finančních prostředků na úrovni EU, nikoliv ČR.
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g) přípravné projekty;
h) informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a projekty zaměřené
na šíření osvědčených postupů;
i) veškeré ostatní projekty, jež jsou nezbytné pro dosažení obecných cílů programu
„Pilotními projekty“ projekty, které používají techniku nebo metodu, jež dosud ani na jiném
místě nebyla použita či vyzkoušena, které v porovnání se současnými osvědčenými postupy
nabízejí potenciální přínos v oblasti životního prostředí nebo klimatu a které lze následně
použít ve větším měřítku v obdobných situacích;
„Demonstračními projekty“ projekty, které zavádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří
opatření, metodiky nebo přístupy, které jsou v konkrétních – například zeměpisných,
ekologických či socioekonomických – souvislostech daného projektu nové nebo neznámé
a které by bylo možné použít za podobných okolností jinde;
„Projekty využívajícími osvědčené postupy“ projekty, které používají vhodné, nákladově
efektivní a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující konkrétní souvislosti
daného projektu;
„Integrovanými projekty“ projekty, které ve velkém územním měřítku, zvláště v měřítku
regionu, více regionů nebo v měřítku vnitrostátním nebo mezinárodním, provádějí plány
či strategie v oblasti životního prostředí nebo klimatu vyžadované konkrétními právními
předpisy EU týkajícími se životního prostředí nebo klimatu, vypracované na základě jiných
aktů EU nebo vypracované orgány členských států, a to primárně v oblastech přírody, včetně
mimo jiné řízení sítě Natura 2000, vody, odpadu, ovzduší, zmírňování změny klimatu
a přizpůsobování se této změně, a zajišťují přitom zapojení zúčastněných subjektů
a podporují koordinaci s nejméně jedním dalším příslušným unijním, vnitrostátním
či soukromým zdrojem financování a jeho využití; Příloha č. 1 k č. j.: 1704/M/16,
40392/ENV/16
„Projekty technické pomoci“ projekty, které poskytují formou grantů na akce finanční
podporu, jež má žadatelům pomoci připravit integrované projekty a zejména zajistit, aby tyto
projekty splňovaly časové, technické a finanční požadavky programu LIFE v koordinaci
s fondy uvedenými v čl. 8 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013
ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)
a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007;
„Projekty budování kapacit“ projekty, které poskytují formou grantů na akce finanční
podporu činnostem nezbytným k vybudování kapacity členských států, včetně vnitrostátních
nebo regionálních kontaktních míst programu LIFE, s cílem umožnit členským státům
účinněji se zapojit do programu LIFE; CS L 347/192 Úřední věstník Evropské unie 20. 12.
2013.
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„Přípravnými projekty“ projekty, které ve spolupráci s členskými státy primárně určila
Komise jako projekty na podporu konkrétních potřeb týkajících se vývoje a provádění
politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí nebo klimatu;
„Informačními projekty, projekty zaměřenými na zvyšování informovanosti a projekty
zaměřenými na šíření osvědčených postupů“ projekty, jejichž cílem je podpora
komunikace, šíření informací a zvyšování informovanosti v oblastech podprogramů pro
životní prostředí a oblast klimatu.
Aktualizace Programu LIFE
Program LIFE je řízen Evropskou komisí v rámci dvou na sebe navazujících víceletých
pracovních programech pro program LIFE. Doba trvání prvního víceletého pracovního
programu je čtyři roky a dora trvání druhého víceletého pracovního programu je tři roky.
Víceleté pracovní programy pro program LIFE přijímá Komise prostřednictví prováděcích
aktů dle čl. 5 (EU) č. 182/2011. Komisi je nápomocen Výbor pro program LIFE pro životní
prostředí a oblast klimatu. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (UE) č. 182/2011.

1. Podprogram pro životní prostředí
Podprogram pro životní prostředí má tři prioritní oblasti:
a) životní prostředí a účinné využívání zdrojů,
b) příroda a biologická rozmanitost;
c) správa a informace v oblasti životního prostředí.
Prioritní oblasti zahrnují tyto tematické priority:
1. Prioritní oblast „životní prostředí a účinné využívání zdrojů“:
a) Tematické priority pro vodu, včetně mořského prostředí: činnosti pro provádění
specifických cílů pro vodu stanovených v plánu pro Evropu účinně využívající zdroje
a v sedmém akčním programu pro životní prostředí, zejména:
i) integrované přístupy pro provádění směrnice 2000/60/ES;
ii) činnosti směřující k provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/60/ES (1);
iii) činnosti pro provádění programu opatření podle směrnice 2008/56/ES s cílem
dosáhnout dobrého stavu mořského prostředí; Příloha č. 1 k č. j.: 1704/M/16,
40392/ENV/16
iv) činnosti zaměřené na zajištění bezpečného a účinného využívání vodních
zdrojů, zlepšení kvantitativního řízení vodních zdrojů, ochranu vysoké úrovně
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kvality vody a na předcházení nesprávnému používání a poškozování vodních
zdrojů.
b) Tematické priority pro odpady: činnosti pro provádění specifických cílů pro odpady
stanovených v plánu pro Evropu účinně využívající zdroje a v sedmém akčním programu pro
životní prostředí, zejména:
i) integrované přístupy pro provádění plánů a programů nakládání s odpady;
ii) činnosti pro provádění a přípravu právních předpisů EU týkajících se odpadů
se zvláštním zaměřením na první kroky v hierarchii postupů EU při nakládání
s odpady (prevence, opětovné využití a recyklace);
iii) činnosti pro účinné využívání zdrojů a dopad na životní cyklus produktů, modely
spotřeby a dematerializaci hospodářství.
c) Tematické priority pro účinné využívání zdrojů, včetně půdy a lesů, a ekologické
a oběhové hospodářství: činnosti pro provádění plánu pro Evropu účinně využívající zdroje
a v sedmém akčním programu pro životní prostředí, které nejsou předmětem jiných
tematických priorit uvedených v této příloze, zejména:
i) činnosti pro průmyslovou symbiózu a předávání znalostí a pro rozvoj nových
modelů pro přechod k oběhovému a ekologickému hospodářství;
ii) činnosti pro tematickou strategii týkající se půdy (sdělení Komise ze dne 22. září
2006 „Tematická strategie pro ochranu půdy“) se zvláštním zaměřením na zmírňování
a kompenzaci zakrývání půdy a na lepší využívání půdy;
iii) činnosti pro monitorovací a informační lesní systémy a na předcházení lesním
požárům.
d) Tematické priority pro životní prostředí a zdraví, včetně chemických látek a hluku:
podpůrné činnosti pro provádění specifických cílů pro životní prostředí a zdraví stanovených
v sedmém akčním programu pro životní prostředí, zejména:
i) podpůrné činnosti pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 (2) (REACH) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 528/2012 (3) (nařízení o biocidních přípravcích) k zajištění bezpečnějšího,
udržitelnějšího nebo hospodárnějšího užívání chemických látek (včetně
nanomateriálů);
ii) podpůrné činnosti na podporu provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/49/ES (1) (směrnice o hluku) za účelem dosažení úrovní hluku, které
nezpůsobují významné negativní účinky na zdraví lidí a neohrožují je;
iii) podpůrné činnosti pro předcházení závažným haváriím, zejména podporou
provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (2) (směrnice Seveso
III).
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e) Tematické priority pro kvalitu ovzduší a emise, včetně městského prostředí: podpůrné
činnosti pro provádění specifických cílů pro ovzduší a emise stanovených v plánu pro Evropu
účinně využívající zdroje a v sedmém akčním programu pro životní prostředí, zejména:
i) integrované přístupy k provádění právních předpisů o kvalitě ovzduší; Příloha č. 1
k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16
ii) podpůrné činnosti pro posilování souladu s normami EU pro kvalitu ovzduší
a související emise do ovzduší, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/81/ES (3) (směrnice o národních emisních stropech);
iii) podpůrné činnosti pro posílené provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU (4) (směrnice o průmyslových emisích) se zvláštním důrazem na zlepšení
postupu pro vymezení a provádění nejlepších dostupných metod, zajištění snadného
přístupu veřejnosti k informacím a posílení přínosu směrnice o průmyslových emisích
pro inovace.
2. Prioritní oblast „příroda a biologická rozmanitost“:
a) Tematické priority pro přírodu: činnosti pro provádění směrnic 92/43/EHS
a 2009/147/ES, zejména:
i) činnosti zaměřené na zlepšení stavu stanovišť a druhů z hlediska ochrany, včetně
mořských stanovišť a druhů, a druhů ptáků, které jsou v zájmu EU;
ii) činnosti na podporu biogeografických seminářů sítě Natura 2000;
iii) integrované přístupy pro provádění prioritních akčních rámců.
b) Tematické priority pro biologickou rozmanitost: činnosti pro provádění strategie EU
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, zejména:
i) činnosti, jejichž cílem je přispět k dosažení cíle 2 Strategie;
ii) činnosti, jejichž cílem je přispět k dosažení cílů 3, 4 a 5 Strategie.
3. Prioritní oblast „správa a informace v oblasti životního prostředí“
a) informační a komunikační činnosti a kampaně na zvyšování informovanosti v souladu
s prioritami sedmého akčního programu pro životní prostředí;
b) podpůrné činnosti účinného kontrolního postupu, jakož i opatření na podporu dodržování
právních předpisů v souvislosti s legislativou EU týkající se životního prostředí a podpora
informačních systémů
Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci, kterými
se doplňují, vypouštějí nebo mění tematické priority stanovené pro podprogram pro životní
prostředí.

14

Příloha č. 1 k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16

Nejméně 55 % rozpočtových zdrojů přidělených na projekty podporované granty na akce
v rámci podprogramu pro životní prostředí je věnováno na projekty podporující ochranu
přírody a biologické rozmanitosti.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013
o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES)
č. 614/2007, kterými se zvyšuje procentní podíl uvedený v odstavci 3 tohoto článku nejvýše
o 10 %, za předpokladu, že celkové finanční prostředky požadované formou návrhů, které
spadají pod prioritní oblast „příroda a biologická rozmanitost“ a splňují minimální kvalitativní
požadavky, během dvou po sobě jdoucích let přesahují o více než 20 % odpovídající částku
vypočítanou za dva roky, které uvedeným letům předcházely.
Specifické cíle prioritní oblasti „životní prostředí a účinné využívání zdrojů“
a) vyvíjet, testovat a demonstrovat přístupy týkající se politiky nebo řízení, osvědčené
postupy a řešení pro náročné úkoly v oblasti životního prostředí, včetně vývoje a Příloha č. 1
k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16 demonstrace inovativních technologií, které jsou vhodné
k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny nebo začleňovány, včetně co do vazby mezi
životním prostředím a zdravím, a které podporují politiku a právní předpisy pro účinné
využívání zdrojů, včetně plánu pro Evropu účinně využívající zdroje;
b) podporovat uplatňování, vývoj, testování a demonstrace integrovaných přístupů
k provádění plánů a programů podle politiky a právních předpisů EU v oblasti životního
prostředí, především pokud jde o vodu, odpady a ovzduší;
c) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, provádění, posuzování, sledování
a vyhodnocování politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a pro
posuzování a sledování činitelů, tlaků a reakcí s dopadem na životní prostředí v Unii a mimo
ni.
Specifické cíle prioritní oblasti „příroda a biologická rozmanitost“
a) přispívat k přípravě a provádění politiky a právních předpisů EU v oblasti přírody
a biologické rozmanitosti včetně strategie EU pro biologickou rozmanitost do roku 2020
a směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES, zejména uplatňováním, vývojem, testováním
a demonstrací osvědčených postupů a řešení;
b) podporovat další rozvoj, provádění a řízení sítě Natura 2000 zřízené podle článku
3 směrnice 92/43/EHS, zejména uplatňování, vývoj, testování a demonstrace integrovaných
přístupů k provádění akčních rámců stanovujících priority financování sítě vypracovaných
na základě článku 8 uvedené směrnice;
c) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, provádění, posuzování, sledování
a vyhodnocování politiky a právních předpisů EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti
a pro posuzování a sledování činitelů, tlaků a reakcí s dopadem na přírodu a biologickou
rozmanitost v Unii a mimo ni.
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Specifické cíle prioritní oblasti „správa a informace v oblasti životního prostředí“
a) prosazovat zvyšování informovanosti o záležitostech životního prostředí, včetně získávání
veřejné podpory a podpory zúčastněných subjektů pro tvorbu politik EU v oblasti životního
prostředí, a prosazovat znalosti o udržitelném rozvoji a nové způsoby udržitelné spotřeby;
b) podporovat komunikaci, správu a šíření informací v oblasti životního prostředí
a usnadňovat sdílení znalostí o úspěšných řešeních a postupech v oblasti životního prostředí,
například rozvíjením platforem spolupráce mezi zúčastněnými subjekty, a odbornou přípravu;
c) prosazovat účinnější dodržování a vymáhání právních předpisů EU v oblasti životního
prostředí a přispívat k němu, zejména podporou vývoje a šíření osvědčených postupů
a přístupů politiky;
d) prosazovat lepší správu v oblasti životního prostředí širším zapojením zúčastněných
subjektů, včetně nevládních organizací, do konzultací politik a jejich provádění.

2. Podprogram pro oblast klimatu
Podprogram pro oblast klimatu má tři prioritní oblasti:
a) zmírňování změny klimatu;
b) přizpůsobování se změně klimatu;
c) správa a informace v oblasti klimatu.
Specifické cíle prioritní oblasti „zmírňování změny klimatu“
S cílem přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů má prioritní oblast „zmírňování
změny klimatu“ zejména tyto specifické cíle:
a) přispívat k provádění a přípravě politiky a právních předpisů EU v oblasti zmírňování
změny klimatu, včetně začleňování ve všech oblastech politiky, zejména přípravou,
testováním a demonstrací přístupů týkajících se politiky nebo řízení, osvědčených postupů
a řešení pro zmírňování změny klimatu;
b) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, posuzování, sledování, vyhodnocování
a provádění účinných akcí a opatření v oblasti zmírňování změny klimatu a zvyšovat
kapacitu pro uplatňování těchto znalostí v praxi;
c) usnadňovat přípravu a provádění integrovaných přístupů, například pro strategie a plány
zmírňování změny klimatu na místní, regionální i vnitrostátní úrovni;
d) přispívat k přípravě a demonstraci inovativních technologií, systémů a nástrojů zmírňování
změny klimatu vhodných k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny nebo začleňovány.
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Příloha č. 1 k č. j.: 1704/M/16, 40392/ENV/16

Specifické cíle prioritní oblasti „přizpůsobování se změně klimatu“
S cílem podpořit snahy vedoucí ke zvýšené odolnosti vůči změně klimatu má prioritní oblast
„přizpůsobování se změně klimatu“ zejména tyto specifické cíle:
a) přispívat k přípravě a provádění politiky EU v oblasti přizpůsobování se změně klimatu,
včetně začleňování ve všech oblastech politiky, zejména přípravou, testováním a demonstrací
přístupů týkajících se politiky nebo řízení, osvědčených postupů a řešení pro přizpůsobování
se změně klimatu, včetně případných ekosystémových přístupů;
b) zlepšovat znalostní základnu pro přípravu, posuzování, sledování, vyhodnocování
a provádění účinných akcí a opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, případně
přednostně akcí a opatření uplatňujících ekosystémový přístup, a zvyšovat kapacitu pro
uplatňování těchto znalostí v praxi;
c) usnadňovat přípravu a provádění integrovaných přístupů, například pro strategie a plány
přizpůsobování se změně klimatu na místní, regionální i vnitrostátní úrovni, případně
přednostně ekosystémových přístupů;
d) přispívat k přípravě a předvedení inovativních technologií, systémů a nástrojů
přizpůsobování se změně klimatu vhodných k tomu, aby byly napodobovány, přenášeny nebo
začleňovány.
Specifické cíle prioritní oblasti „správa a informace v oblasti klimatu“
Specifické cíle prioritní oblasti „správa a informace v oblasti klimatu“ jsou zejména:
a) podporovat zvyšování informovanosti o klimatických záležitostech, včetně vytváření
veřejné podpory a podpory zúčastněných subjektů pro tvorbu politik EU v oblasti klimatu,
a prosazovat znalosti o udržitelném rozvoji;
b) podporovat komunikaci, správu a šíření informací v oblasti klimatu a usnadňovat sdílení
znalostí o úspěšných řešeních a postupech v oblasti klimatu, například rozvojem platforem
spolupráce mezi zúčastněnými subjekty, a odbornou přípravu;
c) prosazovat účinnější dodržování a vymáhání právních předpisů EU v oblasti klimatu
a přispívat k němu, zejména podporou vývoje a šíření osvědčených postupů a přístupů
politiky;
d) prosazovat lepší správu v oblasti klimatu širším zapojením zúčastněných subjektů, včetně
nevládních
organizací,
do
konzultací
politik
a
jejich
provádění.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V Praze dne 30. září 2016
Č. j.:
2702/M/16
65666/ENV/16

Dodatek č. 13
ke směrnici MŽP č. 4/2015
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ze dne
13. dubna 2015 č. j.: 1051/M/15, 25457/ENV/15 (dále jen „směrnice“) se upravuje takto:
I. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění přílohy č. 1 směrnice (Národní
program Životní prostředí).
II. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti
dnem 3. října 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele
Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti
konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu
životního prostředí České republiky v souladu s touto směrnicí.

Odborný gestor: odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Zpracovala: Bc. Jana Pokorná

Mgr. Richard Brabec
ministr
Příloha:
Národní program Životní prostředí (účinný od 3. října 2016), který je nedílnou přílohou
tohoto Věstníku
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V Praze dne 14. října 2016
Č. j.:
2851/M/16
69322/ENV/16

Dodatek č. 14
ke směrnici MŽP č. 4/2015
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí ze dne
13. dubna 2015 č. j.: 1051/M/15, 25457/ENV/15 (dále jen „směrnice“) se upravuje takto:
I. V příloze k tomuto dodatku se vydává nové znění přílohy č. 1 směrnice (Národní
program Životní prostředí).
II. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí, účinnosti
dnem 18. října 2016 a je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele
Státního fondu životního prostředí České republiky, který přijme ve své působnosti
konkrétní opatření a zabezpečí pracovní postupy zaměstnanců Státního fondu
životního prostředí České republiky v souladu s touto směrnicí.

Odborný gestor: odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Zpracovala: Bc. Jana Pokorná

Mgr. Richard Brabec
ministr
Příloha:
Národní program Životní prostředí (účinný od 18. října 2016), který je nedílnou přílohou
tohoto Věstníku.
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Výzva č. 7/2016
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Program“).
Číslo Výzvy

7/2016

Prioritní oblast

6. Environmentální prevence

Podoblast

6. 1. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity

6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova.
6. 1. B - Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace
v oblasti EVVO.
6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví.

Cíle Výzvy

Oprávnění příjemci
podpory

Cílem je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových
skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného
rozvoje. Výzva je zaměřena na stabilizaci systému EVVO v ČR
podporou realizace zavedených EVVO projektů pro školy
všech stupňů a environmentálního vzdělávání veřejné správy,
podporou rozvoje metodického zázemí pro vzdělávání
pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a
podporou aktivit zaměřených na interpretaci přírody v
chráněných oblastech.
Územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové
organizace zřízené územními samosprávnými celky, veřejné
výzkumné instituce, fundace, církevní právnické osoby, obecně
prospěšné společnosti, spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a
správy národních parků.

Termíny Výzvy

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat do 30. 7. 2016.

Výše podpory

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 300 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 mil. Kč (6. 1.
B, 6. 1. D), resp. 2 mil. Kč (6. 1. A).
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 %
z celkových způsobilých výdajů

Alokace

25 mil. Kč

6. 1. A – 15 mil. Kč
6. 1. B – 7 mil. Kč
6. 1. D – 3 mil. Kč
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1

Popis podporovaných aktivit

1.1

Environmentální vzdělávání a výchova

Podporovány budou projekty vedoucí ke stabilizaci dlouhodobých a zavedených programů
EVVO nabízených nebo realizovaných v rámci předškolního, základního, středního, vyššího
odborného, vysokoškolského (dále jen VŠ) a jiného vzdělávání (včetně vzdělávání
pracovníků veřejné správy v environmentálních tématech). Projekty budou hodnoceny
z hlediska jejich nadregionálního dopadu a přínosu pro systém EVVO v ČR.

Předmětem podpory jsou:
a) koordinace dlouhodobých environmentálních vzdělávacích akcí, programů pro
širokou veřejnost; celorepublikového popř. nadregionálního významu a dosahu;
b) klíčové odborné semináře a konference;
c) EVVO kampaně a jejich příprava.
Preferovaná témata zaměření akcí:


adaptační opatření v krajině i v zastavěném území, tedy opatření podporující
přizpůsobení člověka projevům a dopadům změny klimatu – zejména v oblasti
protipovodňových opatření a přípravy na suchá a horká období, zachytávání
a využívání dešťové vody, noční chlazení a denní stínění, budování zelené
infrastruktury v obcích, péče o zeleň v okolí budov;



mitigační opatření, tedy opatření eliminujících emise skleníkových plynů (zejména
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility,
produkce potravin a prevence vzniku odpadů), dále pak opatření eliminující ostatní
znečišťující látky (zejména u lokálních topenišť), vlivy různých kategorií zdrojů
na kvalitu ovzduší, zdraví lidí a ekosystémy.

Cílovou skupinou jsou:


školy, veřejná správa a veřejnost.

Nebude podporováno:


ekologické výukové programy (krátkodobé a pobytové)1

1

Ekologickým výukovým programem se rozumí výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit
vzdělávání na všech stupních škol o environmentální rozměr.
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1.2

Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

Podporováno bude rozvíjení metodického zázemí, zvyšování kompetencí a kvalifikace lektorů
a pedagogů pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na EVVO.
Podpora bude zaměřena např. na metodické materiály pro lektory a další pracovníky EVVO,
dále rozvíjení evaluačních metod, včetně ověřování dopadů EVVO na cílové skupiny,
posilování kompetencí a vzdělávání lektorů, specializační studium učitelů.

Předmětem podpory jsou:
specializační studia pro školní koordinátory EVVO;
semináře a celoživotní vzdělávání pro lektory EVVO;
tvorba metodik a jejich pilotní ověřování;
spolupráce s VŠ (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění
principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe VŠ);
e) zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO;
f) síťování, budování kapacit, komunikace.
a)
b)
c)
d)

Cílovou skupinou jsou:


1.3

pedagogové a lektoři EVVO, poskytovatelé EVVO.

Interpretace přírodního dědictví

Podpora aktivit pro efektivní interpretaci přírodního dědictví a tvorbu informačních nástrojů
v oblasti ochrany přírody (zvláště chráněné území - ZCHÚ, Natura 2000, Biosférické
rezervace UNESCO, národní geoparky, významný krajinný prvek - VKP, apod.).

Předmětem podpory jsou:
a) tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ využívajících stávající návštěvnickou
infrastrukturu (návštěvnická střediska, naučné stezky apod.);
b) podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace
a EVVO;
c) semináře a konference k oblasti interpretace, výměny dobré praxe, tvorby
metodického zázemí;
d) realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace a výzkumů návštěvníků;
e) podpora zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování
pro ZCHÚ se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody;
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Cílovou skupinou jsou:


pracovníci návštěvnických center, odborných institucí ochrany přírody, univerzit,
pracovníci veřejné správy v oblasti životního prostředí, veřejnost.

Cíl výzvy

2

Cílem Výzvy je:



3

zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti
a v oblasti udržitelného rozvoje;
stabilizace systému EVVO v ČR podporou realizace zavedených EVVO projektů pro
školy a environmentálního vzdělávání veřejné správy, podporou systému vzdělávání
pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy a podporou aktivit zaměřených
na interpretaci přírody v chráněných oblastech.

Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:












územní samosprávné celky (obce a kraje);
svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění);
právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky
(příspěvkové organizace);
veřejné výzkumné instituce podle zvláštních předpisů (např. zřízeny dle zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění atd.);
fundace (nadace a nadační fondy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění),
církevní právnické osoby evidované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích
a náboženských společnostech, v platném znění;
obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti vzniklé podle zákona
č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech;
spolky a pobočné spolky (dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění);
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní
ČR;
zapsané ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
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Obchodní korporace dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v aktuálním znění, nejsou oprávněnými příjemci podpory.

Forma a výše podpory

4
4.1

Environmentální vzdělávání a výchova




4.2

Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO




4.3

Minimální výše podpory je 300 tis. Kč.
Celková výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 2 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých
výdajů.

Minimální výše podpory je 300 tis. Kč.
Celková výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých
výdajů.

Interpretace přírodního dědictví




Minimální výše podpory je 300 tis. Kč.
Celková výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 1 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých
výdajů.

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP
č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou
a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí
finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“).
Je-li to relevantní, bude v rámci této Výzvy poskytována podpora malého rozsahu (de
minimis) 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.
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5

Termíny Výzvy

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této
Výzvy:
Zahájení příjmu žádostí o podporu:

14. června 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

30. července 2016

6

Alokace prostředků pro Výzvu

Pro Výzvu je alokováno celkem 25 mil. Kč, z toho:




7

15 mil. Kč pro aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova (6. 1. A);
7 mil. Kč pro aktivitu Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace
v oblasti EVVO (6. 1. B) a
3 mil. Kč pro aktivitu Interpretace přírodního dědictví (6. 1. D).

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2018.

8

Způsobilé výdaje

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být
spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně,
efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace
projektu (tj. po zahájení projektu a před ukončením projektu), nejdříve však po dni akceptace
Žádosti o poskytnutí dotace.

Společné způsobilé výdaje pro všechny podporované aktivity:


Osobní náklady v rozsahu: hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění),
dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře,
v případě prací prováděných vlastními kapacitami výdaje prokázané řádnými
účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin,
výplatní listiny, příp. výpisy z účetní evidence). Je žádoucí, aby konkrétní výše
mzdy byla stanovena na úrovni, na níž je plat za srovnatelnou činnost
vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 262/2006 Sb.,
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zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 2
Výdaje na cestovné související s projektem do výše max. 5 % z celkových
způsobilých výdajů (služební automobil – dle platné vyhlášky Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR č. 385/2015 Sb., veřejné dopravní prostředky) pouze pro
osoby podílející se na přípravě projektu, přičemž jízdné musí být prokázáno
jízdenkami, cestovními příkazy a výpisem z knihy jízd. Amortizace vozidel není
způsobilý výdaj.3
Výdaje na pořízení zařízení a vybavení včetně nákupu drobného hmotného
majetku 4 nezbytného pro realizaci předmětu podpory do výše max. 10 %
z celkových způsobilých výdajů.
Výdaje na služby nezbytné pro realizaci předmětu podpory v rozsahu uvedeném
níže:
o výdaje na expertní, vzdělávací a další služby souvisejících s projektem,
např. lektorné, facilitace, analýzy a studie apod.,
o výdaje na tvorbu publikací, periodik, skript včetně výdajů na grafické
zpracování, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci,
o výdaje na ověření účinku realizovaného vzdělávacího programu.
Výdaje na níže uvedené služby související s realizací předmětu podpory v rozsahu
uvedeném níže do výše max. 20 % z celkových způsobilých výdajů:
o výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci
projektu, např. inzerce, mediální propagace, grafika a tisk apod.,
o pronájem prostor pro konání vzdělávacích a osvětových aktivit; tyto výdaje
mohou být způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem s přímým
pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým nájemcem
(nájem musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),
o výdaje za pronájem technického vybavení (audiovizuální technika, IT),
tyto výdaje mohou být způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem s
přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým
nájemcem,
o výdaje na tvorbu publikací, periodik, skript včetně výdajů na grafické
zpracování, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci,
o výdaje na pronájem mediálního prostoru (např. web, rádio, periodika).

2

Osobní náklady v uvedeném rozsahu jsou způsobilým výdajem pouze v případě zaměstnanců a fyzických osob,
jejichž osobní náklady nejsou v době podání žádosti či v průběhu realizace projektu hrazeny z veřejných
rozpočtů na činnosti související s předmětem podpory.
3
Trasa realizované služební cesty musí vždy kopírovat nejméně nákladnou možnou trasu. Volba dopravního
prostředku musí odpovídat charakteru služební cesty a nesmí být výrazněji nákladnější než alternativní způsoby
přepravy. Při využití služeb dopravců (vlaková doprava, autobusová doprava atd.) jsou za způsobilé výdaje
považovány pouze výdaje za standardní cestovní třídu.
4
Pro účely této Výzvy se drobným hmotným majetkem rozumí věc movitá s dobou použitelnosti delším než
jeden rok a pořizovací cenou nepřevyšující 20 tisíc Kč. Za drobný hmotný majetek se nepovažuje bez ohledu na
pořizovací cenu pozemky, kulturní předměty a stavby.

26






Režijní výdaje do výše max. 10 % z celkových způsobilých výdajů (energie,
nájmy kanceláře, telefonní poplatky, poplatky za internet, opravy DHM, úklidové
služby, aj.).
Výdaje na ubytování a stravné účastníků programu.
Výdaje na publicitu projektu dle čl. 13.5 této Výzvy, jejich výši žadatel uvede
v rozpočtu projektu do výše maximálně 5 % celkových způsobilých výdajů,
maximálně však 10 tisíc Kč.

Místo realizace projektu

9

Podpořené budou projekty realizované na území České republiky.

10

Způsob podání Žádosti

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí
do ukončení příjmu Žádostí (viz čl. 5). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce
v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.
Žádost je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny
Fondu v uzavřených obálkách s označením:
Název žadatele
Adresa žadatele
IČ žadatele
Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 6. 1. Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta

Státní fond životního prostředí ČR
Odbor realizace Národního programu
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky:
favab6q), přičemž datová zpráva musí být opatřena platným elektronickým podpisem
statutárního zástupce.
Příjem Žádostí končí 30. července 2016. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum
předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti nebudou přijaty
do dalšího administrativního procesu.
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Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň
elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých
formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).

11

Sledované indikátory

Název indikátoru

Měrná jednotka

Vzdělávací akce/program

Počet akcí, počet účastníků a počet
osobohodin

Zvýšení kvalifikace lektorů

Počet proškolených lektorů

Zvýšení kvality programů a služeb Počet provedených evaluací
poskytovaných středisky environmentálního
vzdělávání a výchovy, příp. školami či jinými
subjekty
Rozšíření informací o životním prostředí, Počet realizovaných kampaní
zlepšení povědomí o problematice ochrany
přírody a životního prostředí, Osvětové a
komunitní kampaně
Analýzy a studie, plánovací dokumenty,
zjišťování dat a průzkumy
Metodiky pro vzdělávání
Semináře, konference a workshopy pro
sdílení dobré praxe
Nově vytvořené materiály a pomůcky pro
EVVO

Počet výstupů
Počet vytvořených metodik
Počet akcí
Počet druhů nově vytvořených materiálů
a pomůcek pro EVVO

Plnění indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné.
Žadatel si zvolí z výše uvedeného výčtu relevantní indikátory s ohledem na zamýšlené
aktivity a opatření.

12
12.1

Kritéria pro výběr projektů
Výběrová kritéria

Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti předloženy MŽP ke zpracování
odborného posudku a dále budou hodnoceny Fondem na základě těchto výběrových kritérií:
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Hodnotící kritéria
1. Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat (max. 16b.)

Počet bodů

1.1. Zhodnocení organizační struktury a zázemí žadatele
**Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé 0 – 8**
částečně splněné kritérium 1 bod.
Hodnotí se, zda:


organizační struktura navržená v rámci konkrétního projektu
zabezpečuje veškeré důležité oblasti jeho realizace (koordinace,
odbornost, finanční řízení, PR a komunikace apod.),
 odpovědnosti jednotlivých členů týmu jsou jasně vymezeny
(lektorská práce, publicita, vyúčtování, výběrová řízení, příprava
seminářů),
 jsou
popsány
způsoby
komunikace/organizace
(schůzky
projektového týmu, jejich četnost, sdílení informací),
 žadatel má dostatečné technické zázemí pro administraci a realizaci
projektu.
1.2. Zkušenosti žadatele s realizací projektů
**Za úplně splněné kritérium 2 a 3 obdrží projekt 2 body, za částečně 0 – 8**
splněné kritérium 1 bod.
 V rámci kritéria se hodnotí zkušenosti žadatele. 1 bod získá žadatel,
který má zkušenosti s alespoň jedním finančně srovnatelným
projektem EVVO obdobného charakteru za poslední 2 roky, 2 body
za 2 projekty, 3 body za 3 projekty, 4 body za 4 projekty a více za
poslední 2 roky.
 Pokud jsou do projektu zapojeni externí odborníci – je popsán
způsob jejich zapojení a důvody jejich zapojení.
 Pokud jsou do projektu zapojeni externí odborníci, je doložena jejich
odbornost, know-how apod.

2. Význam (relevance) projektu (max. 35b.)

Počet bodů

2.1. Potenciální významnost projektu při naplňování cílů Výzvy a Programu
**Za každé úplně splněné kritérium 1 obdrží projekt 4-3 body, za každé
částečně
splněné
kritérium
1-2
body. 0 – 9**
Za každé úplně splněné kritérium 2 obdrží projekt 5-3 body, za každé
částečně splněné kritérium 1-2 body.
Kritérium hodnotí, zda projekt:
 vytváří podmínky pro udržitelnost nebo zlepšení existujících služeb
nebo produktů,
 přispívá k naplňování cíle Výzvy (viz čl. 2 – Cíl Výzvy) a v případě
aktivity 6. 1. A - environmentální vzdělávání a výchova také
zohledňuje preferovaná témata zaměření akcí (viz čl. 1.1. –
Environmentální vzdělávání a výchova).
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2.2. Způsobilost projektu naplňovat cíle příslušné strategie (místní,
regionální, nebo sektorové), vazba na sítě EVVO
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
0* - 8**
**Za každé splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé částečné
splněné kritérium 1 bod.
Kritérium sleduje, zda žadatel vychází z relevantních strategií a jejich obsahu ve
vztahu k projektu5:


projekt vychází ze sektorově nebo místně relevantních strategií (záleží
na typu navrhovaných aktivit – může se opírat rovněž o strategii na
krajské úrovni např. o krajskou koncepci EVVO, na národní úrovni
např. POH, popř. na mezinárodní úrovni, pokud na téma české či
místní strategie zapomínají),
 je definována strategie nebo opatření, k jehož realizaci projekt
přispívá,
 vazba mezi projektem a příslušnou strategií/opatřením je popsána tak,
že je jasný příspěvek projektu k naplňování strategie a
 projekt předpokládá zapojení do stávající sítě EVVO či
environmentálního poradenství, příp. toto napojení již existuje.
2.3. Zdůvodnění projektu, jeho reálnost a soulad cíle projektu s požadavky
na výstupy projektu
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
0*- 6**
** Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé
částečně splněné kritérium 1 bod.
Kritérium hodnotí zda:


je projekt přesvědčivě zdůvodněn – je dobře popsána výchozí situace a
definován problém, který je relevantní z hlediska podporovaných
aktivit,
 zacílení projektu odpovídá definovanému problému (pomůže k
dosažení cíle projektu, ke změně výchozí situace, k řešení daného
problému?),
 dosažení takto definovaného cíle projektu je přímo vázáno na
vytvoření povinných výstupů projektu (zlepšení podmínek pro
realizaci nebo zvýšení kvality stávajících služeb/vytvoření nové
udržitelné služby/aktivity vedoucí k rozšíření či posílení
povědomí/znalosti v oblasti životního prostředí včetně způsobů jejich
ověření).
2.4. Cílový charakter projektu EVVO
**Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé 0 – 4**
částečně splněné kritérium 1 bod.

5

Není rozhodující množství strategií, ale přesvědčivost prokázání vazby a relevance strategie. Mezi prioritní
strategie z hlediska posuzování žádostí na podporu aktivit v rámci se řadí zejména Státní politika životního
prostředí ČR 2012-2020, Státní program EVVO, Státní energetická koncepce ČR, Národní program snižování
emisí ČR, Adaptační strategie EU, programy zlepšení kvality ovzduší.
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Projekt usiluje o rozvoj environmentální výchovy směrem
k aktivnímu, venkovnímu a participačnímu pojetí oproti činnostem
pasivním, interiérovým a informativním.
Projekt předpokládá nebo vytváří podmínky pro spolupráci s místní
občanskou společností, veřejnou správou a podnikatelskou sférou.
Přispívá k rozvoji komunitního života a k udržitelnému rozvoji obce či
regionu.

2.5. Vymezení cílové skupiny, jejích potřeb a způsobilost projektu vhodným
a účinným způsobem svým cílem potřeby definované skupiny
0 – 5**
naplňovat
** Za každé splněné kritérium obdrží projekt 1 bod.
Kritérium se zaměřuje na vztah definovaného cíle a potřeb cílové skupiny.
Hodnotí především zda:






je vhodným způsobem zvolena a popsána cílová skupina, její
geografické, demografické nebo jiné vhodné charakteristiky a
společné problémy a potřeby,
je cílová skupina kvantifikována,
jsou definovány její potřeby,
tyto potřeby byly zjištěny/definovány relevantním způsobem (např.
průzkumem nebo vyplývají ze statistik apod.),
cíl projektu reaguje na tyto potřeby.

2.6. Inovativnost, dobrá praxe, metodika
** Za každé splněné kritérium obdrží projekt 1 bod.

0 – 3**

Kritérium hodnotí, zda:




projekt přináší nové, originální a perspektivní postupy, prvky přidané
hodnoty, zakládá budoucí vzory dobré praxe,
projekt využívá vlastní metodiku z oblasti EVVO nebo
environmentálního poradenství (lze předpokládat, že projekt bude moci
v budoucnu plnit funkci metodického centra pro jiné organizace),
projekt předpokládá využití vhodných nástrojů a pomůcek i dalšího
potřebného vybavení pro realizaci projektu, využívá kreativní prvky a
materiály šetrné k životnímu prostředí.

3. Koncept a ucelenost projektu, rizika a výstupy (max. 31b.)

Počet bodů

3.1. Vymezení jednotlivých aktivit projektu a jejich návaznost na rozpočet
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
**Za každé splněné kritérium obdrží projekt 1 bod.

0*- 5**
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Kritérium hodnotí, zda:






jsou aktivity projektu logicky a jasně členěny a vykazují vnitřní
konzistenci,
každá aktivita prokazatelně přispívá k naplnění některého z
definovaných výstupů, je popsána vazba mezi aktivitami a výstupy,
je popsáno, jakým způsobem bude aktivita realizována – způsob
realizace, časová posloupnost činností, kdo bude danou
aktivitu/činnost realizovat,
je jasná návaznost aktivit na položky rozpočtu,
textová část je výstižná a jasná.

3.2. Konzistentnost a reálnost navrženého harmonogramu realizace projektu
ve vztahu k jeho potřebám
0*- 4**
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
**Za každé splněné kritérium obdrží projekt 1 bod.
Kritérium se soustředí na to, zda:





projekt má vytvořenou jasnou strukturu pro řízení a administraci
projektu, jednotlivé aktivity a jejich harmonogram logicky navazují,
je celkový harmonogram projektu úměrný aktivitám projektu (není
neúměrně dlouhý, případně nereálně krátký),
V rámci projektového týmu existuje dostatečná personální kapacita
pro kvalitní a včasnou realizaci všech aktivit, i pokud běží více aktivit
paralelně,
z dostupných informací o velikosti a finančních obratech organizace
lze usuzovat, že harmonogram čerpání je nastaven úměrně možnostem
organizace a jejího cash-flow, projekt je odpovídajícím způsobem
připraven k realizaci.

3.3. Relevantnost, kvantifikovatelnost a objektivní měřitelnost zvolených
projektových výstupů
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
0*- 8**
**Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé
částečně splněné kritérium 1 bod.
Kritérium se koncentruje na výstupy a výsledky projektu, zejména zda:


jsou správně stanovené úrovně – výstupy (vznikají na základě
realizace aktivit projektu, realizátor je může ovlivnit ze 100 % svojí
činnosti) a výsledky (jak se realizace projektu promítne do vnějšího
světa; ovlivnitelné pouze částečně, vstupuje do toho velké množství
vnějších faktorů),
 jsou výstupy případně výsledky kvantifikovány reálně a měřitelně,
 je srozumitelně popsán způsob, jak žadatel určil uvedené hodnoty, z
čeho vycházel při jejich stanovení,
 odpovídají investovaným kapacitám a vycházejí z realistického
posouzení situace.
3.4. Řízení rizik v rámci projektu
0 – 6**
**Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé
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částečně splněné kritérium 1 bod.
Při hodnocení rizik projektu je třeba dbát na jasné vymezení potenciálních rizik
projektu. Hodnoceno bude zejména na to, zda:


jsou popsána rizika ve všech oblastech (finanční, řízení projektu,
nastavení smluvních vztahů, atd.) a fázích realizace projektu, kde je to
relevantní,
 jsou akceptovatelným způsobem posouzena rizika z hlediska
pravděpodobnosti a závažnosti,
 jsou navržena opatření k minimalizaci rizika/pokud nelze rizika
eliminovat, existuje jiný způsob realizace projektu.
3.5. Udržitelnost ověřitelných výsledků projektu
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
0*- 8**
**Za každé splněné kritérium obdrží projekt 1 bod, za splněné kritérium
označené *** obdrží 2 body.
Kritérium se soustředí na hodnocení udržitelnosti projektu.
Je-li to relevantní, bude hodnoceno zda:
 způsoby udržení projektu jsou adekvátní a realistické, příliš se
nespoléhají na proměnlivé vnější prostředí (např. politickou situaci,
dotace aj.),
 žadatel v rámci udržitelnosti usiluje o diverzifikaci zdrojů financování
(rozšíření cílové skupiny, zvýšení kapacity služeb, zvýšení atraktivity
pro cílovou skupinu, propagace služeb aj.),
 žadatel má pro svou budoucí činnost v rámci projektu dostatečně
zajištěnou spolupráci s jinými subjekty, má zajištěné strategické
partnery a
 další provoz a investice do projektu není nadměrně zatěžující, jsou
rámcově vyčísleny náklady na další provozování a je jasné, z čeho
budou financovány. ***
V rámci institucionální udržitelnosti bude hodnoceno zda:
 získané know-how zůstane v organizaci, bude dále rozvíjeno a
vytvořené podmínky budou řádně spravovány a dále rozvíjeny,
 žadatel reflektuje finanční udržitelnost – v případě nestátních
neziskových organizací není budoucí financování primárně dotační
(minimalizuje závislost na veřejných zdrojích a vytváří vlastní zdroje)
a jsou realizovány procesy fundraisingu a získávání dalších zdrojů.
***

4. Rozpočet (max. 18b.)

Počet bodů

4.1. Zhodnocení položek rozpočtu z pohledu jejich nezbytnosti
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
** Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé
částečně splněné kritérium 1 bod.

0*- 10**
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Kritérium se zaměřuje na správnost struktury rozpočtu, jeho přehlednost a
správné nastavení objemů položek zejména ve vazbě aktivit na rozpočet:



v rozpočtu jsou vyplněny všechny požadované listy,
jeho položky jsou srozumitelně formulované, dostatečně podrobné a
zařazené do správných kapitol rozpočtu,
 položky rozpočtu vycházejí z realizovaných aktivit – jsou
identifikovatelné,
 rozpočet je přehledný a uvedené položky jsou pro realizaci projektu
nezbytné,
 z porovnání rozpočtu a popisu aktivit je jasné, že kvantifikace položek
je úměrná náročnosti realizace aktivit.
4.2. Přiměřenost výdajů, efektivita projektu
*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.
0*- 8**
** Za každé úplně splněné kritérium obdrží projekt 2 body, za každé
částečně splněné kritérium 1 bod.
Kritérium posuzuje přiměřenost rozpočtu jako celku s ohledem na deklarované
výstupy, hodnotí přiměřenost jednotkových cen uvedených položek:





rozpočet jako celek je nastaven hospodárně s ohledem na deklarované
výstupy,
jednotkové ceny jsou uvedeny v relevantním formátu,
ceny odpovídají cenám obvyklým, mzdy odpovídají obvyklým cenám
práce nebo je přesvědčivě zdůvodněna jejich výše,
popis metodiky výpočtu alikvotní části jednotlivých režijních výdajů
je dostatečně zdůvodněný.
Celkem 100

Žádosti, které v celkovém hodnocení získají méně než 45 bodů, nebudou doporučeny
k poskytnutí podpory.
Proces hodnocení žádostí v rámci podporované aktivity je zajišťován minimálně dvěma
hodnotiteli Fondu dle výše uvedených hodnotících kritérií. Pokud se výsledek obou
hodnotitelů liší o více než 20 bodů, bude provedeno nové třetí, konečné (arbitrážní)
hodnocení projektu, které provede třetí hodnotitel (hodnotitel Fondu). Žádosti budou seřazeny
dle průměrné výše bodového hodnocení, respektive dle bodového hodnocení arbitra,
od nejvyššího počtu po nejnižší.
Budou podpořeny projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy.
Ke každé Žádosti bude vypracován odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR
č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, který vypracuje odbor 320 MŽP.
Vybrané projekty budou následně předloženy k projednání Radě Fondu.
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13

Podmínky výzvy

13.1

Podmínky pro poskytnutí podpory

13.1.1

Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2018 a na
základě řádně uzavřené Smlouvy.

13.1.2

Podklady ke Smlouvě dle čl. 13.3 bod b) musí být doloženy nejpozději do termínu
uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí).

13.1.3

Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb či dodávek
postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem
stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, a to i nad
rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro
zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní
program Životní prostředí - Dokumenty ke stažení - Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek.

13.1.4

Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný
projekt.

13.1.5

Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání
Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli
finančních prostředků.

13.1.6

Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové
evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce
podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat
od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést
analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být
registrován v České republice.

13.1.7

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen u relevantních aktivit zajistit udržitelnost
projektu po dobu 2 let od ukončení realizace projektu.

13.1.8

Charakter doby udržitelnosti bude podrobně definován v Rozhodnutí a Smlouvě
s ohledem na charakter podpořených aktivit. Závazkem bude zejména zachovat
podpořené aktivity EVVO po 2 roky od ukončení realizace projektu a dále aktivně
využívat vytvořené metodiky, řádně udržovat naučné stezky, evaluovat programy
EVVO apod.

13.1.9

Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen umožnit provedení kontroly
realizovaných opatření na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů, osobami
pověřenými Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánem, a to do
uplynutí lhůty 2 let od ukončení realizace projektu.
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13.1.10 Aktivity podpořené v rámci této Výzvy nesmí být organizovány s úmyslem
realizovat zisk.
13.1.11 Jiné peněžní příjmy (dále jen „Příjmy“) účelově související se způsobilými výdaji,
které se vyskytnou během realizace projektu a které s ním bezprostředně souvisejí,
mohou být použity v rámci zajištění vlastních zdrojů, tedy ke kofinancování
projektu. Příjmy je příjemce podpory povinen uvést ve formuláři Přehled čerpání
(Příloha č. 4) tak, aby nejpozději při předložení závěrečné žádosti byly tyto Příjmy
plně zohledněny.
13.1.12 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný
právní předpis, nelze podporu poskytnout.
13.1.13 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby
ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy
mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování
čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce
(dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává.
13.1.14 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA
a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních
předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit
přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy.
13.1.15 Příjemce podpory smí předkládat Fondu jednotlivé dílčí žádosti o uvolnění dotace
ve frekvenci ne kratší než je jedno čtvrtletí.
13.1.16 Na dotaci není právní nárok.

13.2 Čerpání podpory
13.2.1

Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků
v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě.

13.2.2

Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů bezprostředně
souvisejících s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné
legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 8 této Výzvy.

13.2.3

Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti.

13.2.4

Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.

13.2.5

Dotace Fond uvolňuje procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše
dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uvolní Fond až po
konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které Fond provede na základě příjemcem
podpory předložených podkladů k ZVA v termínu stanoveném Smlouvou.
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13.2.6

Finanční prostředky uvolňuje Fond průběžně na základě předložených Žádostí
o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 5) včetně příloh uvedených v čl. 13. 3.
bod c). Žádosti o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory
společně s monitorovací zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo
průběžně za období 3 měsíců od zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu může
příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže
doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků.

13.2.7

Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.

13.3 Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory
Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu
předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem:
a) K Žádosti







Formulář Žádosti o poskytnutí podpory včetně podrobného rozpočtu projektu,
který je jeho součástí (Příloha č. 1);
Podrobný popis realizace projektu (Příloha č. 2);
Dokumenty, prokazující zvolení příslušné osoby do funkce statutárního
zástupce (v případě územních a samosprávných celků výpis z usnesení
zastupitelstva) a dokládající způsob jednání žadatele;
Kopie smluv s jinými subjekty a strategickými partnery dokládající budoucí
spolupráci na projektu (v rámci doby udržitelnosti) – je-li to relevantní6;
Seznam příloh.

b) Ke Smlouvě
 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, v případě územních a samosprávných
celků je vyžadována kopie smlouvy o vedení účtu u ČNB;
 Kopie dokumentace k zadávacímu řízení včetně uzavřených smluv;
ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být uzavřené smlouvy
(objednávky apod.) doloženy v další fázi administrace, ale vždy před
uvolněním finančních prostředků;
 Doklady potvrzující zajištění vlastních zdrojů, včetně Komentáře, ve kterém
žadatel specifikuje, z jakých zdrojů bude projekt financován (např. vlastní
prostředky, úvěry, půjčky, dotace apod.). Ke komentáři žadatel dokládá
relevantní doklady prokazující správnost uvedených údajů (např. výpis z účtu,
vyznačení nákladů projektu ve schváleném rozpočtu žadatele, usnesení
statutárního orgánu žadatele prokazující schválení rozpočtu daného projektu,
6

Viz hodnotící kritérium č. 3. 5.
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uzavřená úvěrová smlouvy, příslib úvěru, vyjádření územně samosprávního
celku o poskytnutí financí, rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace
apod.);
 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 7) – je-li
to relevantní;
 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH, včetně aktuálního prohlášení k nároku
či záměru uplatnit odpočet DPH na vstupu.
c) K Žádosti o uvolnění finančních prostředků






Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 5);
Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 4) opatřený vlastnoručním podpisem
příjemce podpory;
Monitorovací zprávu o průběhu realizace projektu (Příloha č. 3);
Kopie faktur a ostatních účetních dokladů;
Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů.

d) K ZVA
 Formulář ZVA (Příloha č. 6);
 a další dokumenty definované ve Smlouvě.
Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu
projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení.

13.4 Změny projektu
13.4.1

Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních
a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností
a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do ZVA.

13.4.2

Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu
a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá
vždy souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy
či k uplatnění smluvních sankcí.

13.5 Publicita
13.5.1

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl
realizován za finanční spoluúčasti Fondu.
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13.5.2

Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou
za účelem prezentace projektů podpořených z NPŽP.

13.5.3

Každý nástroj k naplnění publicity musí být označen povinným sdělením: „Tento
projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která
budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

13.5.4

V rámci této Výzvy je příjemce podpory povinen použít následující nástroje
publicity:
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Webové stránky, kde bude příjemce podpory informovat o realizaci projektu
a spoluúčasti Fondu prostřednictvím povinného sdělení definovaného v čl. 13.5.3
Výzvy.
Alespoň 1 další způsob informování cílového skupiny a stakeholderů (veřejné
správy a dalších organizací a institucí), jehož volba podléhá rozhodnutí příjemce
podpory.

Kontakty

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních
programů Fondu:
Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469,
email: michal.slezak@sfzp.cz
Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II, tel.: +420 267 994 118,
e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
Podrobný popis realizace projektu;
Formulář Monitorovací zprávy;
Formulář Přehled čerpání;
Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků ze SFŽP;
Formulář ZVA;
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;
Metodická příručka k pojmu “jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis;
Závazná struktura odborného posudku.

V Praze dne __. __. 2016

Mgr. Richard Brabec
ministr
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Výzva č. 9/2016
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Program“).
Číslo Výzvy

9/2016

Prioritní oblast

6. Environmentální prevence

Podoblast

6. 1. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity

6. 1. F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových
výukových programů a školení

Cíle Výzvy

Cílem je podpořit realizaci ekologických výukových
programů plošně v ČR. Výzva je zaměřena na realizaci
ekologických výukových programů (denních i pobytových)
pro žáky mateřských, základních a středních škol.

Oprávnění příjemci
podpory

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky
Programu a Výzvy, mimo obchodních korporací dle zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Termíny Výzvy

Žádost je možno podat od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016.

Období realizace

Výše podpory

Alokace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12.
2017.
Minimální výše podpory na jednu Žádost činí 50 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jednu Žádost činí 200 tis. Kč.
Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu8)
denních EVP může činit maximálně 50,- Kč.
Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu)
pobytových EVP může činit maximálně 70,- Kč.
13 000 000 Kč

8

Účastníkohodina je standardizovaná jednotka v oblasti EVVO, pro účely nabídky a vykazování výukových
programů. Představuje hodinu (60 min.), po kterou je jeden účastník přítomen na vzdělávací akci. Celkový počet
účastníkohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných hodin a počtu přítomných účastníků. Při kratších
vyučovacích hodinách než 60 minut je nutno provést přepočet.
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1
1.1

Popis podporovaných aktivit
Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů

Podporována bude realizace ekologických denních a pobytových výukových programů
v rámci předškolního, základního a středního vzdělávání.
Předmětem podpory je:
a) zajištění realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (dále jen
EVP) pro žáky mateřských škol (dále jen MŠ), základních škol (dále jen ZŠ)
a středních škol (dále jen SŠ).
Cílovou skupinou jsou:


žáci MŠ, ZŠ a SŠ.

Definice jednotlivých předmětů podpory
Ekologické výukové programy (EVP)
Ekologickým výukovým programem se rozumí výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je
obohatit vzdělávání na všech stupních škol o environmentální rozměr. Cílem EVP je důraz
na ekologické myšlení a jednání a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí.
Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně
zkušenostem příslušné věkové kategorie cílové skupiny. EVP zahrnují obsah ekologický
(v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající
se ochranou přírody a krajiny). Důležitými principy při tvorbě programů tak jsou návaznost
na rámcové vzdělávací programy, návaznost na oblasti kompetencí a rámcové cíle EVVO9,
odborná správnost, respektování vývojových potřeb dětí, názornost, hravost, spolupráce.
Krátkodobé denní EVP
Jedná se o výukové programy, které probíhají především v přírodě, přírodní učebně, zahradě,
ve středisku ekologické výchovy, někdy také přímo ve školách. Programy trvají nejméně
dvě vyučovací hodiny (resp. 2x45 minut), pro mateřské školy minimálně 60 minut.
Pobytové programy
Pobytové programy jsou dlouhodobější, minimálně třídenní EVP (minimálně 2x nocleh), kde
kromě vzdělávací lekce navíc probíhá intenzivní kontakt s přírodou. Pobytové programy
vychází z myšlenky, že vícedenní dobře připravený sled vzdělávacích aktivit vedený
odbornými lektory ve vhodném prostředí může přinést větší vzdělávací dopady než
jednodenní programy nebo běžná školní výuka. Pobyty spojené s nevšedními zážitky a častým
kontaktem s přírodou často znamenají pro jejich účastníky významnou životní zkušenost,
která formuje jejich vztah k přírodě a ochotu pečovat o naše životní prostředí. Důležité je, aby
9

http://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument
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poskytovatelé pobytových programů zároveň ukazovali šetrnost k životnímu prostředí i ve
svém provozu – např. důsledně třídili odpady, využívali obnovitelné zdroje energie, využívali
lokální produkty při přípravě stravy apod.10

2

Cíl Výzvy

Cílem Výzvy je:



3

zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální
oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje,
podpořit realizaci ekologických výukových programů v ČR, se zřetelem na plošné
pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy.

Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny právnické osoby, které splní
předepsané podmínky Programu a Výzvy, mimo obchodních korporací dle zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

4

Forma a výše podpory





Minimální výše podpory je 50 000 Kč na jednu žádost o poskytnutí podpory 11
(dále jen „Žádost“).
Maximální výše podpory je 200 000 Kč na jednu Žádost.
Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu 12 ) denních EVP může
činit maximálně 50,- Kč.
Výše dotace na jednu normohodinu (tj. účastníkohodinu) pobytových EVP může
činit maximálně 70,- Kč (maximální počet normohodin je omezen na 8 za každý
den pobytu).

Maximální výše podpory nesmí být vyšší než celkové způsobilé výdaje projektu.
Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP
č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí, v souladu s touto Výzvou
10

Viz informační web „Zelené úřadování“ o ekologickém provozu institucí, organizací a kanceláří. Projekt je pod
záštitou MŽP. (www.zeleneuradovani.cz)
11
Žádostí o poskytnutí podpory se rozumí žádost, kterou vyplňuje žadatel a kterou předkládá s cílem získat
finanční podporu v rámci programu pro předkládaný projekt. Formulář Žádosti je přílohou č. 1 této Výzvy
a musí být zpracován v souladu s ní a s podmínkami programu.
12
Účastníkohodina je standardizovaná jednotka v oblasti EVVO, pro účely nabídky a vykazování výukových
programů. Představuje hodinu (60 min.), po kterou je jeden účastník přítomen na vzdělávací akci. Celkový počet
účastníkohodin pak odpovídá součinu počtu vyučovaných hodin a počtu přítomných účastníků. Při kratších
vyučovacích hodinách než 60 minut je nutno provést přepočet.
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a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí
podpory (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“).
Je-li to relevantní, bude v rámci této Výzvy poskytována podpora malého rozsahu (de
minimis) dle:


5

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.
Termíny Výzvy

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této
Výzvy:
Zahájení příjmu Žádostí:
Ukončení příjmu Žádostí:

6

1. září 2016
31. října 2016

Alokace prostředků pro Výzvu

Pro Výzvu je alokováno celkem 13 000 000 Kč.

7

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2017.

8

Způsobilé výdaje

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být
spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně,
efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace
projektu (tj. po zahájení projektu a před ukončením projektu), nejdříve však po dni akceptace
Žádosti o poskytnutí dotace.
Způsobilé výdaje13 pro podporované aktivity 6. 1. F - Národní síť EVVO:


Osobní náklady na organizaci, přípravu a realizaci akce (EVP) v rozsahu: hrubé
mzdy (včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění), dohody o provedení práce, dohody
o pracovní činnosti, autorské honoráře, v případě prací prováděných vlastními
kapacitami výdaje prokázané řádnými účetními doklady – zejména mzdové
doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní listiny, příp. výpisy z účetní

13 DPH může být způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
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evidence). Je žádoucí, aby konkrétní výše mzdy byla stanovena na úrovni, na níž
je plat za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
Výdaje na cestovné související s projektem pouze pro osoby podílející se
na přípravě projektu, přičemž jízdné musí být prokázáno jízdenkami, cestovními
příkazy a výpisem z knihy jízd. Amortizace vozidel není způsobilý výdaj.14
Výdaje na pořízení zařízení a vybavení včetně nákupu drobného hmotného
majetku15 a oběžného majetku nezbytného pro realizaci předmětu podpory.
Výdaje na služby nezbytné pro realizaci předmětu podpory v rozsahu uvedeném
níže:
o výdaje na expertní, vzdělávací a další služby souvisejících s projektem,
např. lektorné, facilitace, analýzy a studie apod.,
o výdaje na ubytování a stravné lektorů a účastníků programu,
o výdaje na tvorbu publikací, periodik, skript souvisejícími s EVP, včetně
výdajů na grafické zpracování, předtiskovou přípravu, tisk a distribuci,
o výdaje na ověření účinku realizovaného vzdělávacího programu,
o výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci
projektu, např. inzerce, mediální propagace, grafika a tisk apod.,
o výdaje na pronájem prostor pro konání vzdělávacích a osvětových aktivit;
tyto výdaje mohou být způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem
s přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým
nájemcem (nájem musí trvat minimálně po dobu realizace projektu),
o výdaje za pronájem technického vybavení (audiovizuální technika, IT),
tyto výdaje mohou být způsobilé, pouze pokud se jedná o pronájem
s přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem resp. dlouhodobým
nájemcem.
Režijní výdaje (energie, nájmy kanceláře, telefonní poplatky, poplatky za internet,
opravy DHM, úklidové služby, aj.).
Výdaje na publicitu projektu dle čl. 13.5 této Výzvy, jejich výši žadatel uvede
v rozpočtu projektu.

14

Trasa realizované služební cesty musí vždy kopírovat nejméně nákladnou možnou trasu. Volba dopravního
prostředku musí odpovídat charakteru služební cesty a nesmí být výrazněji nákladnější než alternativní způsoby
přepravy. Při využití služeb dopravců (vlaková doprava, autobusová doprava atd.) jsou za způsobilé výdaje
považovány pouze výdaje za standardní cestovní třídu.
15
Pro účely této Výzvy se drobným hmotným majetkem rozumí věc movitá s dobou použitelnosti delším než
jeden rok a pořizovací cenou nepřevyšující 20 tisíc Kč. Za drobný hmotný majetek se nepovažuje bez ohledu na
pořizovací cenu pozemky, kulturní předměty a stavby.
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9

Místo realizace projektu

Všechny podpořené projekty16 budou realizovány na území České republiky.

10

Způsob podání žádostí

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí
do ukončení příjmu Žádostí (viz čl. 5). Žádost bude zpracovaná v českém jazyce
v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.
Žádost je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny
Fondu v uzavřených obálkách s označením:
Název žadatele
Adresa žadatele
IČO žadatele
Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 6. 1. F - Národní síť EVVO –
podpora denních a pobytových výukových programů a školení
Státní fond životního prostředí ČR
Odbor realizace Národních programů
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky:
favab6q), přičemž datová zpráva musí být opatřena platným elektronickým podpisem
statutárního zástupce.
Příjem Žádostí končí 31. října 2016. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum
předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené Žádosti nebudou přijaty
do dalšího administrativního procesu.
Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň
elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých
formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).

16

Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z programu, které směřují k dosažení předem
stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle
zvolené strategie a s daným rozpočtem.
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11

Sledované indikátory

Přehled indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 6. 1. F je uveden v následující tabulce:
Název indikátoru

Měrná jednotka

Počet realizovaných denních vzdělávacích akcí

ks

Počet realizovaných pobytových vzdělávacích akcí

ks

počet
Celkový počet účastníků (účastníkohodin) denních
(účastníkohodin)
vzdělávacích akcí
Celkový
počet
účastníků
(účastníkohodin) počet
(účastníkohodin)
pobytových vzdělávacích akcí

12

normohodin
normohodin

Administrace žádostí

Žádosti podléhají kontrole úplnosti a formální správnosti a poté kontrole přijatelnosti.
Kontrolou přijatelnosti se rozumí posouzení věcné správnosti a vyhodnocení splnění
podmínek Programu a Výzvy. Je-li Žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná
z hlediska splnění podmínek pro přijetí Žádosti, je akceptována a předána odboru 320 MŽP
ke zpracování Odborného posudku. Budou podpořeny Žádosti maximálně do výše
disponibilní alokace Výzvy. V případě překročení alokace bude o podpoře Žádosti rozhodovat
datum přijetí na Fond.
Administrace Žádostí, které nebudou v souladu s podmínkami Programu a Výzvy, bude
ukončena.
Žádosti, které splní podmínky Programu, budou následně předloženy k projednání Radě
Fondu a k vydání Rozhodnutí.

13
13.1

Podmínky Výzvy
Podmínky pro poskytnutí podpory

13.1.1 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2017 a na
základě řádně uzavřené Smlouvy.
13.1.2 Podklady ke Smlouvě dle čl. 13.3 bod b) musí být doloženy nejpozději do termínu
uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí).
13.1.3 Při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb či dodávek bude žadatel
postupovat podle příslušného zákona o veřejných zakázkách v aktuálním znění.
13.1.4 Žadatel je povinen dodržet limity pro požadovanou podporu na jednu předkládanou
Žádost.
13.1.5 Žadatel je uveden na portálu www.ekocentra.cz jako organizace realizující EVP.
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13.1.6 Žadatel má v zakládací listině organizační složky, ve statutu nebo v obdobném
dokumentu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich
ekvivalent) jako hlavní činnost.
13.1.7 Žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti EVVO – tzn., realizuje EVP,
pořádá akce s EVVO tématikou (povinně doloží Výroční zprávou, nepovinně např.
tištěnou nabídkou služeb, odkazem webových stránek apod.).
13.1.8 Žadatel v rámci projektu realizuje EVP v minimálním rozsahu 1 000 účastníkohodin
(doloží čestným prohlášením).
13.1.9 Žadatel má trvale zveřejněnu nabídku/přehled svých veřejně dostupných EVP (nikoliv
služeb pro vlastní členy, zaměstnance a žáky); (doloží např. tištěnou nabídkou EVP,
odkazem webových stránek apod.).
13.1.10 Žadatel ve školním roce 2015/2016 realizoval EVP v rozsahu minimálně 500
účastníkohodin (doloží např. výroční zprávou nebo přehledem realizovaných EVP,
evidencí akcí žadatele apod.).
13.1.11 Žadatel zajistí vedení výukových programů lektory, z nichž alespoň jeden splňuje
odpovídající odborné vzdělání a lektorskou přípravu (doloží splnění: Dokladem
o absolvování vzdělávacího semináře zaměřeného (popř. více seminářů) na přípravu
a realizaci EVP v souhrnném rozsahu min. 15 vzdělávacích hodin, případně dokladem
o absolvování studijního programu VŠ nebo VOŠ, jehož součástí byla výuka
environmentální výchovy).
13.1.12 Žadatel předloží anotace výukových programů, včetně rozsahu v účastníkohodinách,
které odpovídají charakteristice předmětu podpory v čl. 1. 1 této Výzvy a jejich
tematický obsah je v souladu se strategiemi v oblasti EVVO v ČR a v daném kraji.
13.1.13 Výši a strukturu financování předmětu podpory může Fond posoudit v rámci podání
Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli
finančních prostředků.
13.1.14 Jiné peněžní příjmy (dále jen „Příjmy“) účelově související se způsobilými výdaji,
které se vyskytnou během realizace projektu a které s ním bezprostředně souvisejí,
mohou být použity v rámci zajištění vlastních zdrojů, tedy ke kofinancování projektu.
Příjmy je příjemce podpory povinen uvést ve formuláři Přehled čerpání (Příloha č. 3)
tak, aby nejpozději při předložení závěrečné žádosti byly tyto Příjmy plně zohledněny.
V případě, že příjmy dosažené v souvislosti s projektem převýší míru spolufinancování
příjemce podpory, bude horní limit dotace zkrácen o vzájemný kladný rozdíl.
13.1.15 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci
příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce podpory je
povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních
účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci
s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České
republice.
13.1.16 Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen umožnit provedení kontroly realizovaných
opatření na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů osobami pověřenými MŽP
a Fondem.
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13.1.17 Aktivity podpořené v rámci této Výzvy nesmí být organizovány s úmyslem dosažení
zisku.
13.1.18 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní
předpis, nelze podporu poskytnout.
13.1.19 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby ve
lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy mají
finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných
prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen
„ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává.
13.1.20 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA
a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních
předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit
přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy.
13.1.21 Příjemce podpory smí předložit Fondu dílčí žádost o uvolnění finančních prostředků
v průběhu realizace projektu, a to spolu s výkazem za uplynulé období realizace
projektu a dalších příloh uvedených v čl. 13. 3. bod c).
13.1.22 Poskytovatel EVP nemůže vykazovat programy, které realizuje v rámci své
organizace, tzn., pokud je poskytovatelem EVP školské zařízení, lze podpořit pouze
programy, které tato organizace poskytuje jiným školám.
13.1.23 Žadatel stanoví jednu osobu, která odpovídá za programovou nabídku a kvalitu služeb
v oblasti EVVO (v Žádosti doplní jeho jméno, příjmení, telefon a e-mail).
13.1.24 Příjemce podpory se zaváže vyslat do 31. 12. 2017 na základě výzvy MŽP alespoň
jednoho lektora EVP ze své organizace na školení o přípravě a realizaci EVP, které
bude realizovat subjekt pověřený MŽP.
13.1.25 Příjemce podpory poskytne jako jednu z příloh k ZVA výkazy o realizaci všech EVP
v daném období, nikoliv jen těch podpořených z dotace. K takovému výkazu příjemce
nemusí dokládat povinné přílohy (např. prezenční listinu) jako u výkazu k programům
podpořeným z dotace.
13.1.26 Pokud organizace provozuje více poboček, může podat samostatnou žádost za každou
svou pobočku. Pobočkou se rozumí detašované pracoviště s vlastním organizačním
a technickým zázemím a programovou nabídkou. Maximální výše podpory na jednu
organizaci s pobočkami činí 800 tis. Kč.
13.1.27 Na dotaci není právní nárok.

13.2

Čerpání podpory

13.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků
v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě.
13.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů bezprostředně
souvisejících s projektem. Výdaje musí být v souladu s pravidly této Výzvy a platné
legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v čl. 8 této Výzvy.
13.2.3 Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti.
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13.2.4 Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.
13.2.5 Příjemce dotace je povinen v rámci realizace projektu předkládat v elektronické
podobě výkaz realizovaných EVP, a to společně s žádostí o uvolnění finančních
prostředků, dle předepsané tabulky (Příloha č. 7).
13.2.6 Finanční prostředky uvolňuje Fond maximálně ve dvou platbách, a to na základě
předložených Žádosti o uvolnění finančních prostředku (Příloha č. 4) včetně příloh
uvedených v čl. 13. 3. bod c). První, dílčí, žádost o uvolnění finančních prostředků
může příjemce podpory předložit v průběhu realizace projektu. Druhou žádost
o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4) předkládá příjemce podpory
po ukončení realizace projektu a provedení souvisejících plateb. K žádosti o platbu
může příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže
doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků.
13.2.7 Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.

13.3

Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu
předkládat níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem.
a) k Žádosti












formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1),
podrobný popis realizace projektu (Příloha č. 2),
doklad, ze kterého je patrná právní osobnost žadatele a uvedení EVVO (nebo
ekvivalentu) jako hlavní činnosti - např. – výpis z příslušného veřejného rejstříku
(ne starší 3 měsíců) či jiného registru, zřizovací listina, stanovy organizace (netýká
se územních samosprávných celků),
dokument prokazující, že žadatel již minimálně 2 roky realizuje aktivity v oblasti
EVVO - Výroční zprávy, tištěné nabídky služeb, odkaz webových stránek atd.,
doklad o trvalé nabídce či zveřejnění přehledu svých veřejně dostupných
výukových programů – např. tištěné nabídky EVP, odkaz webových stránek atd.,
přehled či statistiku o EVP realizovaných ve školním roce 2015/2016,
anotace EVP, které se na dané období zaváže žadatel realizovat (Příloha č. 6),
doklad prokazující kvalifikaci lektorů EVP – např. osvědčení o absolvování
odborného semináře (popř. seminářů) pro lektory EVP s uvedením počtu
vzdělávacích hodin, nebo doklad o absolvování studia na VŠ nebo VOŠ doplněný
čestným prohlášením s uvedením, jakým způsobem byla v rámci vzdělávacího
programu vyučována environmentální výchova,
seznam příloh.
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b) ke Smlouvě






kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, v případě územních a samosprávných celků
je vyžadována kopie smlouvy o vedení účtu u ČNB,
kopie dokumentace k zadávacímu řízení včetně uzavřených smluv;
ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být uzavřené smlouvy
(objednávky apod.) doloženy v další fázi administrace, ale vždy před uvolněním
finančních prostředků – je-li to relevantní,
čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 8) – je-li to
relevantní,
aktuální prohlášení o plátcovství DPH, včetně aktuálního prohlášení k nároku či
záměru uplatnit odpočet DPH na vstupu.

c) k Žádosti o uvolnění finančních prostředků






formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4),
formulář Přehled čerpání (Příloha č. 3) opatřený vlastnoručním podpisem příjemce
podpory,
přehled/výkaz realizovaných EVP (Příloha č. 7),
kopie faktur a ostatních účetních dokladů do výše požadované podpory,
kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů do výše
požadované podpory17.

d) k ZVA




formulář ZVA (Příloha č. 5),
celkový přehled/výkaz realizovaných EVP (Příloha č. 7),
a další dokumenty definované ve Smlouvě.

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu
projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 18

17

Tyto doklady předkládá příjemce podpory v případě, že jsou uhrazeny. V opačném případě je příjemce
podpory povinen předložit tyto doklady do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků Fondem na účet příjemce
podpory.
18
Např.: před uzavřením smlouvy - doklady potvrzující zajištění vlastních zdrojů (v případě, že dotace
nepokrývá 100 % způsobilých výdajů pro přípravu a realizaci výukových programů realizovaných žadatelem),
včetně komentáře, ve kterém specifikuje, z jakých zdrojů bude projekt financován (např. vlastní prostředky,
úvěry, půjčky, dotace apod.). Ke komentáři žadatel dokládá relevantní doklady prokazující správnost uvedených
údajů (např. výpis z účtu, vyznačení nákladů projektu ve schváleném rozpočtu žadatele, usnesení statutárního
orgánu žadatele prokazující schválení rozpočtu daného projektu, uzavřená úvěrová smlouvy, příslib úvěru,
vyjádření územně samosprávního celku o poskytnutí financí, rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace
apod.)
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13.4

Změny projektu

13.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních
a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností
a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení Žádosti do ZVA.
13.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu
a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy
souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění
smluvních sankcí.

13.5

Publicita

13.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován
za finanční spoluúčasti Fondu.
13.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou
osobou za účelem prezentace projektů podpořených z NPŽP.
13.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá
rozhodnutí příjemce podpory (např. webové stránky, tištěná nabídka EVP atp.),
přičemž každý nástroj k naplnění publicity musí být označen povinným sdělením:
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP,
která budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky www.sfzp.cz
a www.mzp.cz.

14

Kontakty

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních
programů Fondu:
Ing. Michal Slezák, vedoucí Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469,
email: michal.slezak@sfzp.cz
Ing. Magda Růžičková, vedoucí
e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz

Oddělení

II,

tel.:

+420

267

994 118,

Přílohy:
10. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
11. Podrobný popis realizace projektu;
12. Formulář Přehled čerpání;
13. Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků ze SFŽP;
14. Formulář ZVA;
15. Předepsaná anotační tabulka EVP-A pro žadatele;
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16. Předepsaná výkazová tabulka EVP-V pro žadatele;
17. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

V Praze dne __. __. 2016

Mgr. Richard Brabec
ministr
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Výzva č. 10/2016
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Program“).
Číslo výzvy

10/2016

Prioritní oblast

5. Životní prostředí ve městech a obcích

Podoblast

5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Podporované aktivity

5. 4. A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně
doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a
realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně
žijících živočichů v sídlech.

Cíle Výzvy

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu
zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její
funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak
v původní zástavbě.

Oprávnění příjemci
podpory

Všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané
podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek
státu.

Termíny Výzvy

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podávat do 28. 2.
2017

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12.
2021

Výše podpory

Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích do 500
obyvatel (včetně) činí 2 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt v obcích nad 500
obyvatel činí 250 tisíc Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 %
z celkových způsobilých výdajů.

Alokace

40 mil. Kč
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Podporované aktivity a předmět podpory

1

Podporované aktivity:





zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru
(alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.);
zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění
podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro
podporu hnízdění ptáků, plazů aj.);
doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám:
o pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
o přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova
a budování cest, pěšin a mostků.

Předmět podpory:
Předmětem podpory Výzvy je zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném
prostředí v návaznosti na další plochy zeleně v sídlech (parky, ostatní veřejná zeleň)
a zajištění jejich udržitelnosti. Ta je dána charakterem ploch (variabilitou biotopů, druhovou
skladbou, odolností druhů, apod.), jejich velikostí a spojitostí jak v rámci sídla, tak ve vazbě
na okolní krajinu.
V rámci revitalizovaných ploch zeleně bude prioritně podporována výsadba geograficky
původních a stanoviště vhodných druhů dřevin19, zakládání trávníků s přihlédnutím k daným
ekologickým podmínkám, revitalizace drobných vodních či mokřadních stanovišť a realizace
dalších doplňkových opatření, která pozitivně ovlivní vývoj biologické rozmanitosti (tvorba
úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování nabídky zdrojů
nektaru pro hmyz apod.), dále mobiliář úzce související s předmětem podpory. Výsadbu
nepůvodních druhů s invazním potenciálem není možné podpořit.

2

Cíl Výzvy

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve
městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak
v původní zástavbě.

3

Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny fyzické a právnické osoby,
které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek státu.
19

Seznam nejčastěji vysazovaných a dostupných geograficky původních a stanovištně vhodných druhů dřevin
a seznam nepůvodních druhů s invazním potenciálem jsou uvedeny v příloze č. 8 Výzvy. Prioritizované staré a
krajové odrůdy ovocných stromů jsou uvedené v seznamu Standardu AOPK ČR (Řada C02 003) dostupném na
webových stránkách AOPK ČR (http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).
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Forma a výše podpory

4

Výše podpory



pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je maximálně 2 000 000 Kč,
pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je maximálně 250 000 Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Celkově
poskytnutá podpora v rámci této Výzvy připadající na jednoho žadatele nesmí přesáhnout
2 mil. Kč v případě obcí do 500 obyvatel (včetně), respektive 250 tisíc u obcí nad 500
obyvatel. Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice
MŽP č. 4/2015, v souladu s Programem, v souladu s touto Výzvou a dále za podmínek
stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory (dále jen
„Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
(dále jen „Smlouva“).
V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude v rámci této Výzvy poskytována
podpora malého rozsahu dle:


5

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.
Termíny Výzvy

Termíny pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci této
Výzvy:
Zahájení příjmu žádostí o podporu:

3. 10. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu:

28. 2. 2017 ve 14:00

6

Alokace prostředků pro Výzvu

Pro Výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč.

7

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
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8

Administrace žádosti

Žadatel předloží k Žádosti o poskytnutí podpory (viz příloha č. 1 Výzvy) odborný posudek,
jehož zpracování si zajistí20 (struktura odborného posudku viz příloha č. 2 Výzvy). Žádosti
o podporu (dále jen „Žádost“) budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny
na základě výběrových kritérií uvedených v článku 13. 2.
Žádosti budou na základě hodnocení seřazeny dle průměrného bodového zisku, přičemž
podpořeny mohou být Žádosti, které v rámci hodnocení získaly 50 a více bodů.
Vybrané projekty budou následně předloženy k projednání na Radě Fondu.
Podpořeny budou projekty maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy.

9

Způsobilé výdaje

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být
spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně,
efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené v přímé souvislosti s realizací předmětu podpory
a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před
dokončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti o poskytnutí dotace,
s výjimkou projektové přípravy, která je v rámci této Výzvy způsobilým výdajem.
Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění
nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a zajištění autorského a technického dozoru a další
související výdaje (maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů):
a) výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření dle příslušného
zákona o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s aktuálními pokyny pro
zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní
program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení;
b) výdaje na odborný posudek dle článku 14.3 písm. a);
c) výdaje na projektovou dokumentaci včetně souvisejících průzkumných prací
a nezbytných podkladových studií a analýz (zpracování dendrologického
a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména
fytocenologického, entomologického a ornitologického průzkumu či průzkumu
netopýrů);
d) výdaje na zpracování či aktualizaci studií systému sídelní zeleně dle Osnovy
a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně21.

20

Odborný posudek je zpracován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
K
dispozici
např.
pod
tímto
odkazem
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/424-1Studie%20syst%C3%A9mu%20s%C3%ADdeln%C3%AD%20zelen%C4%9B.pdf
21
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Způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu této Výzvy jsou:
a) výdaje přímo související s cílem Výzvy a předmětem podpory této Výzvy;
b) výdaje na služby či dodávky a související stavební práce přímo související s výsadbou
dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči 22 (nejdéle po dobu 3 let od ukončení
realizace výsadeb);
c) výdaje na ochranu dřevin a ošetření stávajících dřevin (výchovný, zdravotní
a bezpečnostní řez, stabilizační opatření);
d) výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na
podporu biodiverzity v sídlech (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora
hnízdění ptáků, zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin,
apod.);
e) kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné
k založení nové zeleně, případně k revitalizaci stávající zeleně (důvodem bude
zejména špatný zdravotní stav dřevin, rizikovost vůči okolí). Důvody kácení budou
vždy podloženy dendrologickým průzkumem a v případě, že z pokácené dřevní hmoty
vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. Poskytovatel
dotace o tento příjem sníží způsobilé výdaje projektu;
f) frézování a jiné způsoby likvidace pařezů jsou způsobilým výdajem pouze v případě,
že prokazatelně souvisí s kácením dřevin v rámci jednoho projektu;
g) výdaje spojené se založením trvalkových záhonů a ploch trávníků, odpovídajících
podmínkám stanoviště a účelu využití (upřednostňování travobylinných směsí
domácího původu).
Způsobilé výdaje související s podporovanou aktivitou Výzvy (maximálně do výše 40 %
celkových způsobilých výdajů):
a) výdaje na demolici stávajících nefunkčních zařízení ve veřejných prostranstvích
a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným prostředím, výdaje na přeměnu
nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné (např. štěrkové trávníky,
zatravňovací dlaždice), rekonstrukce a realizace propustných a polopropustných cest
a pěšin z přírodních materiálů (např. štěrk, kámen, mlat, písek), mostků, propustí,
chodníků, včetně terénních úprav;
b) výdaje na obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní, mokřadů, průlehů a jiných
terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu
apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami
zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok
srážkové vody);

22

Jedná se o specifickou následnou péči. Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku
předání díla a jeho převzetí zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku převzetí díla zadavatelem
do dosažení plné funkčnosti stromu. Patří sem zejména zálivka, výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích
prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu,
doplňování.
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c) výdaje na opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané
a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických
opatření, o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka
inženýrských sítí).;
d) výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře (výše
podpory u těchto opatření je maximálně do výše 20 % celkových způsobilých výdajů).
Osobní náklady23 v rozsahu:
Hrubé mzdy (včetně odvodů soc. a zdrav. pojištění), dohody o provedení práce, dohody
o pracovní činnosti, v případě prací prováděných vlastními kapacitami výdaje prokázané
řádnými účetními doklady – zejména mzdové doklady (výkaz odpracovaných hodin, výplatní
listiny, příp. výpisy z účetní evidence). Je žádoucí, aby konkrétní výše mzdy byla stanovena
na úrovni, na níž je plat za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je
aplikován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů24.

10

Místo realizace projektu

Všechny podpořené projekty25 budou realizovány na území České republiky.

11

Způsob podání Žádostí

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí
do ukončení příjmu Žádostí (viz článek 5. Termíny Výzvy). Žádost bude zpracovaná
v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v CZK.
Žádost je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny
Fondu v uzavřených obálkách s označením:

23

Osobní náklady lze považovat za způsobilý výdaj pouze v případě realizačních prací (nikoli v případě prací
na projektovou přípravu, zadávací dokumentaci, zpracování či aktualizaci studií systému sídelní zeleně, atd.).
24
Osobní náklady v uvedeném rozsahu jsou způsobilým výdajem pouze v případě zaměstnanců a fyzických
osob, jejichž osobní náklady nejsou v době podání žádosti či v průběhu realizace projektu hrazeny z veřejných
rozpočtů na činnosti související s předmětem podpory.
25
Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit financovaných z programu, které směřují k dosažení předem
stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle
zvolené strategie a s daným rozpočtem.
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Název žadatele
Adresa žadatele
IČ žadatele
Žádost o poskytnutí podpory do NPŽP podoblast podpory 5.4 Zlepšení funkčního stavu
zeleně ve městech a obcích
Státní fond životního prostředí ČR
Odbor realizace Národních programů
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Příjem Žádostí končí 28. 2. 2016 ve 14:00. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum
předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti nebudou
přijaty do dalšího administrativního procesu.
Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu včetně příloh a zároveň
elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze žádosti musí být zpracována v obvyklých
formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).

Sledované indikátory

12

Přehled všech sledovaných indikátorů je uveden v následující tabulce:
Oblast

Měrná jednotka

Velikost zelených ploch, kde byla realizována opatření26

m2

Počet vysazených dřevin

ks

Počet ošetřených dřevin

ks

Počet vodních prvků

ks

Kritéria pro výběr projektů

13

Kritéria přijatelnosti projektu

13.1

Kritéria přijatelnosti jsou naplněna, pokud projekt:


obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické
stability);

26

Započítává se celková plocha přímo dotčená realizací opatření, v případě liniových nebo solitérních výsadeb
se započítává plocha 50 m2 na strom a 7 m2 na keř.
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obsahuje dostatečné zhodnocení vlivu průběhu realizace opatření na biodiverzitu
a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena
dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci;
míra zpracování projektové dokumentace umožňuje posouzení navrhovaného
opatření a je dostatečným podkladem pro realizaci i následnou kontrolu;
realizovaný ve zvláště chráněném území (dále jen „ZCHÚ“), nebo jeho ochranném
pásmu, nebo v území soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ
ani se souhrnem doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000;
není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými pozemkovými
úpravami;
nezpůsobí svojí realizací významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde
k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných
nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Náklady akce dosahují maximálně 200 % Nákladů obvyklých opatření MŽP27. Tam, kde není
položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují maximálně 100 % Katalogu cen
stavebních prací.

13.2

Výběrová kritéria

Žádosti o podporu (dále jen „Žádost“) budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti
hodnoceny na základě těchto výběrových kritérií:
I. Ekologická relevance
1. Přínos pro životní prostředí v obci

Max. 50b.
Počet bodů

Záměrem je vytvoření nových ploch a prvků zeleně výsadbou stromů.

20

Záměrem je obnova stávající plochy nebo prvku zeleně spolu s výsadbou
stromů.

10

Ostatní přijatelné projekty.

0

2. Adaptace na změnu klimatu

Počet bodů

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos z hlediska adaptace na
změnu klimatu, tzn. součástí opatření je přeměna zpevněných ploch na
nezpevněné, umožňující zasakování srážkových vod (např. založením
trávníků na místě původně zpevněné plochy) nebo založení či obnova
drobných vodních prvků (vodních toků, mokřadů, tůní, povodňových
průlehů apod.)

27

20

Dostupné na webových stránkách MŽP http://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp .
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Záměr přispívá k adaptaci na změnu klimatu, tzn., realizací výsadeb zeleně
dojde (v budoucnu) k zastínění veřejných prostranství28.

10

Ostatní přijatelné projekty.

0

3. Komplexnost řešení a koncepční přístup

Počet bodů

Opatření naplňuje existující komplexní záměr nebo plán či koncepci
rozvoje a postupné obnovy sídelní zeleně (např. jako součást koncepce
rozvoje a obnovy veřejných prostranství) nebo se jedná o opatření, které je
realizováno v obci do 500 obyvatel.

10

Opatření nevychází z existujícího komplexního záměru nebo plánu či
koncepce rozvoje a postupné obnovy sídelní zeleně (např. jako součást
koncepce rozvoje a obnovy veřejných prostranství) nebo ze studie systémů
sídelní zeleně.

0

II. Technická kritéria
1. Srozumitelnost a přehlednost projektu

Max. 50b.
Počet bodů

Struktura projektu včetně rozpočtu je jasně definována, jednotlivé
aktivity projektu jsou jasně stanoveny (činnosti, včetně kvantifikace a
návazného rozpočtu).

10

Struktura projektu a/nebo rozpočtu není zcela přehledná, jednotlivé
aktivity projektu jsou srozumitelné či pouze s dílčími nedostatky
(činnosti, včetně kvantifikace a návazného rozpočtu).

5

Struktura projektu není dostatečně popsána, popis způsobu realizace
jednotlivých aktivit vykazuje výraznější nedostatky, aktivity jsou
popsány natolik nedostatečně, že nelze vysledovat vazbu mezi činnostmi
v rámci aktivit a významnou částí položek rozpočtu.

0

2. Vyhodnocení navrženého řešení (vhodnost navrženého řešení,
zvolené druhy dřevin, typ sazenic/osiva, náročnost následné péče udržitelnost výsledků projektu)

Počet bodů

Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory.

20

Záměr je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů není zvoleno
optimální řešení.

10

Záměr naplňuje cíle předmětu podpory, ale není zvoleno optimální řešení
a plně využito podmínek řešeného území.

0

Záměr je nevhodně navržen (v záměru je hrubá chyba snižující přínos
akce).

0*

28

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
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*V případě získání 0b bude Žádost vyřazena z další administrace.

3. Hledisko přiměřenosti nákladů

Počet bodů

Náklady do 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP a do 85 %
Katalogu cen stavebních prací.

20

Náklady na úrovni 100 - 150 % vzhledem k Nákladům obvyklých
opatření MŽP a do 100 % Katalogu cen stavebních prací.

5

Náklady na úrovni 150 - 200 % vzhledem k Nákladům obvyklých
opatření MŽP a do 100 % Katalogu cen stavebních prací.

0

14
14.1

Podmínky Výzvy
Podmínky pro poskytnutí podpory

14.1.1 Předmět podpory musí být realizován na plochách, které jsou nebo budou součástí
veřejné zeleně, která je přístupná každému bez omezení (např. zeleň na veřejných
prostranstvích dle § 34 zákona 128/2000 Sb. o obcích) nebo součástí zeleně
na jiných plochách, přičemž i tato zeleň musí být alespoň omezeně přístupná
veřejnosti (např. zeleň na plochách občanského vybavení dle § 2, odst. 1, písm. k,
bod 3 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon). Předmětem podpory nemůže být
podpora zakládání nebo obnovy veřejně nepřístupné zeleně.
V případě obcí, které mají schválený územní plán:
a) lokalita musí být v zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo
zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci
zástavby či bylo vydáno stavební povolení. Tato území
b) lokality se musí nacházet na plochách, které jsou v územním plánu vymezeny
jako (jedna z možností):
1. zeleň ve veřejném prostranství;
2. plochy zeleně samostatně vymezené;
3. plochy vymezené v rámci systému sídelní zeleně;
4. plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním (např.
plochy občanské vybavenosti s omezenou možnosti zastavění, primárně určené
k využití jako zeleň…).
Žadatel tuto skutečnost doloží mapovým výsekem a textovou částí územního
plánu.
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14.1.2 Projekt musí být realizován z většiny, tedy více jak z 50 %, uvnitř zastavěného nebo
zastavitelného území obce.
14.1.3 Celkově poskytnutá podpora v rámci této Výzvy připadající na jednoho žadatele
nesmí přesáhnout 2 mil. Kč v případě obcí do 500 obyvatel (včetně), respektive 250
tisíc u obcí nad 500 obyvatel.
14.1.4 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2021 a na
základě řádně uzavřené Smlouvy.
14.1.5 Příjemce podpory musí být vlastníkem nebo nájemcem na pozemku (nebo musí
prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni vlastnictví nebo nájmu), na kterém
bude zajištěna udržitelnost projektu po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace
projektu, případně musí disponovat smlouvou s vlastníkem pozemku, ve které
vlastník vyjádří souhlas s realizací projektu na jeho pozemku a umožní příjemci
podpory zajištění udržitelnosti projektu, následnou péči a údržbu realizovaného
opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu (dle charakteru
projektu může Fond dobu udržitelnosti upravit smlouvou).
14.1.6 Příjemce podpory zajistí nákup a pořízení všech v žádosti specifikovaných položek
za ceny v souladu s Náklady obvyklých opatření MŽP 29, v případě, že položka není
v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen
stavebních prací.
14.1.7 Podklady ke Smlouvě dle čl. 14.3 písm. b) musí být doloženy nejpozději do termínu
uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí).
14.1.8 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti o poskytnutí
podpory.
14.1.9 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný
projekt.
14.1.10 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních
prací či dodávek postupovat podle příslušného zákona o veřejných zakázkách
v aktuálním znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků
jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru
dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle
aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na
www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení –
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.
14.1.11 Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci
podání Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími
poskytovateli finančních prostředků.
29

http://www.mzp.cz/cz/naklady_obvyklych_opatreni_mzp
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14.1.12 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové
evidenci příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce
podpory je povinen všechny transakce související s projektem odděleně
identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je
povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný
žadatel musí být registrován v České republice.
14.1.13 Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen umožnit provedení kontroly
realizovaných opatření na místě, včetně kontroly souvisejících dokumentů, osobami
pověřenými Fondem, případně jiným příslušným kontrolním orgánem, a to do
uplynutí lhůty 5 let od ukončení realizace projektu.
14.1.14 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat,
aby ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle
Smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do
vyúčtování čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného
vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně
přiznává.
14.1.15 Pokud realizace projektu trvá déle než 6 měsíců, je příjemce podpory povinen
předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na vyplněném
formuláři (písemně nebo elektronicky) každé 3 měsíce po celou dobu realizace
projektu. Všechny monitorovací zprávy jsou posuzovány a schvalovány Fondem.

14.2

Čerpání podpory

14.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků
v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě.
14.2.2 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové
podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně
maximální pevné částky podpory uvedené v bodě 5. této Výzvy s tím, že stanovené
limity podpory může Fond snížit v návaznosti na vyhodnocení ekonomiky
podporovaného opatření a bonitu žadatele. O potenciální změnu bude upravena
i výše vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora uvolňována
Fondem na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou.
V souvislosti s ověřením bonity žadatele mohou být Fondem vyžadovány další
dokumenty.
14.2.3

Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.

14.2.4 Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění
finančních prostředků (Příloha č. 4) včetně příloh uvedených v čl. 14. 3. Žádosti
o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně
s monitorovací zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně
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za období 3 měsíců od zahájení realizace projektu. K žádosti o platbu může
příjemce podpory předložit i neuhrazené faktury, jejich proplacení prokáže
doložením relevantních dokumentů do 10 dnů od uvolnění finančních prostředků.
14.2.5

14.3

Fond je oprávněn uvolňovat pouze finanční prostředky na způsobilé výdaje.

Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu
předkládat níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo
úředně ověřené kopii dokumentů. U projektové dokumentace, znaleckého posudku,
odborného posudku a všech čestných prohlášení je dokládán vždy originál dokumentu.
U dokladů typu územních rozhodnutí, stavebních povolení, provozních smluv, fotografií,
státních účetních a finančních výkazů (za rok předcházející roku podání žádosti a za aktuální
měsíc, čtvrtletí či pololetí), různých doplňujících informací apod. postačí kopie dokumentu,
v případě aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy pak postačí
výpis a snímek z internetové aplikace (nahlizenidokn.cuzk.cz). Fond má právo i u těchto
dokladů v opodstatněných případech vyžadovat originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu
k nahlédnutí.
a) K Žádosti











Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1).
Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně
jiný doklad o vlastnictví (aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit
výpisem a snímkem z internetové aplikace). V případě, že žadatelem o podporu
není vlastník dotčeného pozemku, doloží žadatel nájemní smlouvou nebo
písemný souhlas vlastníka s realizací opatření na jeho pozemku a zajištěním
udržitelnosti. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem
a snímkem z internetové aplikace (nahlizenidokn.cuzk.cz).
Mapový výsek a textová část územního plánu dokládající naplnění podmínky
14.1.1.
Povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, pokud je součástí projektu kácení dřevin. Musí být opatřeno doložkou
právní moci.
Výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, pokud je
potřebná pro realizaci opatření. Musí být opatřeny doložkou právní moci.
Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) –
stanovisko dokládá, že opatření není v rozporu s územně plánovací dokumentací
nebo schváleným plánem pozemkových úprav pro opatření, která nepodléhají
vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení.
Odborný posudek, který zpracuje AOPK ČR (struktura viz Příloha č. 2).
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Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (není třeba, pokud je
orgánem ochrany přírody AOPK ČR) – pro opatření na území zvláště
chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je nutno doložit vyjádření
příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska souladu s plánem/zásadami péče,
souhrnu doporučeného opatření a plnění cílů ochrany k zachování předmětu
ochrany.
Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového
rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. v platném znění (pokud
realizace opatření podléhá řízení stavebního úřadu) – projektová
dokumentace se předkládá v konečném stupni přípravy pro daný typ projektu,
který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory
na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického
a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace
do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace
a oceněný výkaz výměr.
Pro akce, které nevyžadují úkon stavebního úřadu (vydání územního
rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení ani ohlášení stavby dle
zákona č.183/2006 Sb. v platném znění) se předkládá projektová
dokumentace jednoznačně specifikující navržené aktivity tak, aby umožnila
posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci,
průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického
hlediska. Součástí projektové dokumentace je oceněný položkový výkaz výměr
(ve struktuře katalogu cen stavebních prací s uvedením ceníkových čísel
jednotlivých položek) a mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující
identifikaci rozsahu opatření.

Součástí dokumentace předkládané žádosti bude vždy:
 popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších
územních vztahů, fotodokumentace a biologického posouzení (zejména výskyt
zvláště chráněných druhů, průzkum, NDOP, literatura, aj.), zhodnocení
stávajících biologických a ekologických hodnot lokality nemusí být v rozsahu
biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou;
 zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení
přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být
zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);
 posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření
na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci
(např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření
dočasných záchranných refugií během realizace apod.);
 inventarizace (soupis) dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin
dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření. U jednotlivých stromů
zahrnuje inventarizace (soupis stromů) lokalizaci stromů a určení základních
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b)

taxonomických a dendrometrických údajů, dendrologický průzkum zahrnuje
kromě inventarizace ještě zařazení stromu do věkové kategorie, vitalitu,
zdravotní stav, stabilitu, perspektivu a datum hodnocení. U porostů dřevin
zahrnuje inventarizace (soupis) lokalizaci, rozdělení do porostních skupin
a stanovení rozlohy a dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace
stanovení taxonomické struktury s početním či procentuálním zastoupením,
rozdělení do velikostních kategorií, slovní popis stavu a návrh technologie
pěstebního zásahu pro jednotlivé velikostní kategorie. Návrh pěstebního opatření
v obou případech zahrnuje technologii a naléhavost zásahu, případně návrh
opakování zásahu,
návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti, tzn. po dobu 5 let,
situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější
výkres,
situační výkres stávajícího stavu v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000 včetně
inventarizace dřevin (pokud se jedná o regeneraci stávajících vegetačních
prvků),
podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000,
podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán
ve vhodném měřítku),
zákres dotčených inženýrských sítí,
porovnání oceněného výkazu výměr k nákladům obvyklých opatření
a katalogu cen stavebních prací vyjádřené v procentech nákladů obvyklých
opatření a katalogu cen stavebních prací.

Ke Smlouvě
 Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu,
 Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele a o způsobu
jednání žadatele.
 Doklady prokazující dodržení příslušného zákona o veřejných zakázkách
v aktuálním znění (na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu
apod.), případně dodržení podmínek pro zadávání veřejných zakázek
spolufinancovaných ze strukturálních fondů a nespadajících do režimu zákona.
 Veškeré smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního
harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní doklady o autorském
a technickém dozoru (pokud žadatel žádá o podporu na technický nebo
autorský dozor), smlouvy na zpracování projektové dokumentace, případně
další dokumenty projektové přípravy (resp. objednávka a faktura).
 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy
požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními
předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní
rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu
státní správy, souhlas orgánů památkové péče, závazné stanovisko k zásahu
do významného krajinného prvku; souhlas k odnětí půdy ze zemědělského
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c)

K Žádosti o uvolnění finančních prostředků





d)

půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, atd.). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřeny doložkou
právní moci.
U akcí, kde je součástí realizovaného opatření zásah do vodního toku,
stanovisko správce vodního toku a vyjádření příslušného vodoprávního
úřadu.
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 7)

Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4);
Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 3) opatřený vlastnoručním podpisem
příjemce podpory;
Kopie faktur a ostatních účetních dokladů;
Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů.

K ZVA



Formulář ZVA (Příloha č. 6);
a další dokumenty definované ve Smlouvě.

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu
projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení.

14.4

Změny projektu

14.4.1 Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních
a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností
a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení žádosti do uplynutí
doby udržitelnosti.
14.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu
a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá
vždy souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či
k uplatnění smluvních sankcí.
14.4.3

Pokud při realizaci projektu dojde ke změnám rozpočtu, je příjemce podpory
povinen postupovat dle Pravidel a postupů při realizaci rozpočtových změn
(ke stažení na internetových stránkách na www.sfzp.cz, sekce Národní programy),
přičemž o schválení těchto změn musí příjemce podpory požádat Fond předem. Bez
písemného souhlasu (vyjádření) Fondu nebudou tyto změny rozpočtu při žádosti
o uvolnění finančních prostředků akceptovány.
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14.5

Publicita

14.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl
realizován za finanční spoluúčasti Fondu.
14.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou
za účelem prezentace projektů podpořených z Programu.
14.5.3 Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá
rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity
musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP, která budou dobře viditelná a doplněna
o odkaz na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz, není-li stanoveno jinak.
14.5.4 U projektů, kde výše celkových způsobilých přímých realizačních výdajů překračuje
500 tisíc Kč, jsou žadatelé, resp. příjemci podpory povinni umístit v místě realizace
plakát s plochou vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Fondu. Plakát musí
obsahovat název projektu, povinné sdělení (viz výše), loga MŽP, SFŽP ČR a odkaz
na webové stránky MŽP a SFŽP ČR, a to v přiměřené velikosti. Příjemce podpory je
povinen umístit plakát na viditelném a veřejnosti přístupném místě bezprostředně
po zahájení fyzické realizace projektu. Plakát musí být zachován po celou dobu
průběhu fyzické realizace.
14.5.5 U projektů, kde výše celkových způsobilých přímých realizačních výdajů překračuje
2 mil. Kč, jsou žadatelé, resp. příjemci podpory povinni umístit v místě realizace
projektu také pamětní desku obsahující povinné sdělení (viz výše), loga MŽP
a SFŽP ČR, úplný název projektu, celkové způsobilé výdaje projektu, výši
příspěvku SFŽP ČR, výši příspěvku žadatele a termín začátku a ukončení realizace
akce. Příjemce podpory je povinen umístit pamětní desku na viditelném a veřejnosti
přístupném místě nejpozději do 3 měsíců od ukončení fyzické realizace projektu.
Minimální velikost pamětní desky je 400 x 300 mm. Podklady pro výrobu pamětní
desky budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným oddělením
komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.

15

Kontakty

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na
telefonním čísle 800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz.
Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, ředitel Odboru realizace Národních
programů, Státní fond životního prostředí ČR
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Ing. Romana Rajnyšová, e-mail:
tel.: +420 267 994 159

romana.rajnysova@sfzp.cz,

vedoucí

Oddělení

I,

Přílohy:
18. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
19. Struktura odborného posudku;
20. Formulář Přehled čerpání;
21. Žádost o uvolnění finančních prostředků;
22. Monitorovací zpráva;
23. Formulář ZVA;
24. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;
25. Autochtonní dřeviny.
V Praze dne 30. září 2016

Mgr. Richard Brabec
ministr
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Výzva č. 11/2016
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Program“).
Číslo Výzvy

11/2016

Prioritní oblast

1. Voda

Podoblast

1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

Podporované aktivity

1.3.B Domovní čistírny odpadních vod

Cíle Výzvy

Oprávnění příjemci
podpory

Termíny Výzvy
Období realizace

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a
podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace
soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do
kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí
ke stokové síti zakončené ČOV.
Obce;
Dobrovolné svazky obcí;
Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a
městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.
Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017,
nejpozději však do vyčerpání alokace.
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

Výše podpory





1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových
způsobilých výdajů.
Alokace

100 mil. Kč
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1.

Popis podporovaných aktivit

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 1. 3. B Domovní čistírny odpadních vod.
Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod
v podobě DČOV do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení
(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány
za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska
možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které
odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III
výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod
do vod podzemních.

2.

Cíle Výzvy

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod
z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to
v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

3.

Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:





Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;
Dobrovolné svazky obcí dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění;
Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými
veřejnoprávními subjekty;
Spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní
činnosti jsou v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování
vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.).

1

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na
ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem
18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které
neslouží k dosahování zisku.
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4.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP
č. 4/2015, v souladu s Programem, v souladu s touto Výzvou a dále za podmínek stanovených
v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen
„Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
(dále jen „Smlouva“).


Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
o kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;
o kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;
o kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

5.

Termíny Výzvy

Výzva je vyhlášena jako jednokolová. Při doručení Žádosti o poskytnutí podpory (dále jen
“Žádost“) je rozhodující datum doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě.
Žadatelé předloží vyplněné Žádosti včetně požadovaných příloh v následujících termínech:
Zahájení příjmu Žádostí:
Ukončení příjmu Žádostí:

1. 11. 2016
30. 11. 2017 ve 14:00, nebo vyčerpáním
alokace

Žádosti budou podpořeny maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy. V případě
překročení alokace bude o podpoře Žádosti rozhodovat datum přijetí na Fond.

6.

Alokace prostředků pro Výzvu

Pro Výzvu je alokováno celkem 50 mil. Kč.

7.

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
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8.

Způsobilé výdaje

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být
spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Veškeré výdaje musí být realizovány
bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem. Výdaje musí být skutečně,
účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období
realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni
akceptace Žádosti, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být uznány
způsobilými výdaji, pokud vznikly a byly uhrazeny nejdříve po dni vyhlášení této Výzvy.
Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění
nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
Způsobilé jsou výdaje na:
-

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:
a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV
s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu
s požadavky vodoprávního úřadu;
b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:


Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci
a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody 2 ,
odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných
odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV
včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);



Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV
provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených
neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných
DČOV na tento systém;



Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.

c) Náklady na projektovou přípravu 3 (maximálně však do 10 % z celkových
způsobilých výdajů), např.:

2
3



Projektová dokumentace;



Zadávací dokumentace;

Mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena.
Výdaje musí být vzniklé a uhrazené žadatelem z jeho bankovního účtu.
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Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl.
4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;



Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě
vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

d) Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu
(nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle
povolení dle § 38 vodního zákona), pro zajištění udržitelnosti projektu (po dobu
10 let od ukončení realizace projektu) příjemcem podpory budou-li součástí
pořizovací ceny DČOV. Nebudou-li tyto výdaje zahrnuty do ceny za pořízení
DČOV, jejich úhradu zajistí žadatel z vlastních prostředků.
-

9.

Publicitu projektu dle čl. 13.5 této Výzvy, maximálně však 5 tis. Kč (bez DPH).

Místo realizace projektu

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

10. Způsob podání Žádostí
Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí
do ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce
v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.
Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně
do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením:
Jméno a příjmení žadatele
Adresa žadatele
Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 1. 3. B Domácí čistírny
odpadních vod
Státní fond životního prostředí ČR
Odbor realizace Národního programu
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky:
favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 1. 3. B – Výzva
č. 11/2016 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.
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Příjem Žádostí končí 30. 11. 2017 nebo vyčerpáním dostupné alokace. Rozhoduje datum
doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem
doručené Žádosti nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.
Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu, včetně příloh a zároveň
elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých
formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).

11. Sledované indikátory
Přehled indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 1. 3. B je uveden v následující tabulce:
Název indikátoru

Měrná
jednotka

Počet realizovaných čistíren odpadních vod

ks

Počet bytových jednotek, které budou připojeny k nově
realizované DČOV

ks

Počet dalších budov (mimo budovy užívané k trvalému
rodinnému bydlení), které budou připojeny k nově
realizované DČOV

ks

Celková kapacita nově realizovaných DČOV

Počet EO

Plnění indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné.

12. Výběrová kritéria
Výzva je vyhlášena jako nesoutěžní, Žádosti budou administrovány průběžně, v pořadí,
v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny budou pouze úplné a formálně správné Žádosti,
které splní požadavky dané Směrnicí MŽP č. 4/2015, Programem a touto Výzvou, a to
maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy (rozhoduje datum přijetí Žádosti na Fond).
Žádosti, které splní podmínky Programu a Výzvy, budou následně předloženy k projednání
Radě Fondu a k vydání Rozhodnutí.
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13. Podmínky Výzvy
13.1

Podmínky pro poskytnutí podpory

13.1.1 Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených
DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je
zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném
čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace,
a to minimálně po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této Výzvě, Příjemce
podpory uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory,
smluvní vztah (konkrétní forma smluvního vztahu podléhá rozhodnutí příjemce
podpory) vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu
podpory.
13.1.2 Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení
k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory.
13.1.3 V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či
v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních
vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové
jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část
bytových jednotek v domě nejsou podporovány.
13.1.4 Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO
v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí
celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména
v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené
ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba
řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném
posudku (dle vzoru v Příloze č. 2).
13.1.5 Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních
jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV.
13.1.6 Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu
všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího
kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti (viz čl. 13.1.18). Součástí zprávy je
zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek
stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených
rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Bude-li zjištěno
neplnění deklarovaných technických parametrů uvedených v Žádosti, bude příjemce
podpory vyzván k nápravě a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV
ve lhůtě stanovené Fondem. Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV
bude považováno za porušení podmínek Výzvy dle čl. 13.1.21.
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13.1.7 Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska
výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických
dokumentů: PRVKÚK4, územní plán obce). Pro účely této výzvy je za řešené území
považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce.
13.1.8 Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je
užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména rodinný nebo bytový dům)
a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za účelem dosahování zisku.
13.1.8.1 Za rodinný dům pro účely Výzvy je považována stavba pro bydlení, ve které dle
§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána,
v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely Výzvy považován
také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část
zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt, a trvale obývaná
stavba pro rodinnou rekreaci s nejvýše dvěma nadzemními a jedním podzemním
podlažím a podkrovím. Za rodinný dům se pro účely Výzvy nepovažují rodinné
domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“
(penziony, kanceláře, apod.). Stavby určené např. pro krátkodobé ubytování
(hotel, penzion apod.) se pro účely Výzvy za rodinný dům nepovažují, a to ani
v případě, že zde má vlastník nemovitosti trvalé bydliště.
13.1.8.2 Za bytový dům je pro účely této Výzvy považována stavba pro bydlení, která má
čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena
a užívána. Za bytový dům se pro potřeby programu nepovažují bytové domy,
které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře,
rekreační ubytování apod.).
13.1.9 Byt je pro účely Výzvy definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou částí
domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Bytem je tedy
pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem „určen“ k bydlení, tj. takový, který
byl zkolaudován jako bytová jednotka.
13.1.10 Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti
zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou
rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale, viz čl. 13.1.8.1), objekt k bydlení nebo
zemědělská usedlost, popř. musí být v době podání Žádosti požádáno o změnu
v katastru v souladu s uvedeným; toto ustanovení neplatí u objektů, jež jsou
ve vlastnictví příslušné obce.
4

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky
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13.1.11 Žadatel odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu,
není jejímu vlastníkovi omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není
nařízena exekuce či příkaz k prodeji objektu, ke kterému je napojen předmět podpory,
není předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení (blíže viz Zákon
č. 141/1961 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, oddíl čtvrtý - Zajištění
věci dle § 78 a násl.). Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu
podpory nejsou na závadu.
13.1.12 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2020 a na
základě řádně uzavřené Smlouvy.
13.1.13 Podklady ke Smlouvě dle čl. 13.3 písm. b) musí být doloženy nejpozději do termínu
uvedeného v akceptaci Žádosti.
13.1.14 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti.
13.1.15 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný
projekt.
13.1.16 Každý žadatel může v rámci této Výzvy podat pouze jednu Žádost.
13.1.17 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních
prací či dodávek postupovat podle příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek,
v aktuálním znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků
jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele,
a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro
zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní
program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek.
13.1.18 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let
od dokončení realizace projektu.
13.1.19 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontroly podporovaného
opatření na místě realizace (na základě smluvního vztahu s uživatelem) včetně
kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným
příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty udržitelnosti projektu; tím není
dotčena povinnost majitele DČOV podle § 59 písm. k) vodního zákona.
13.1.20 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní
předpis, nelze podporu poskytnout.
13.1.21 Pokud příjemce podpory neplní podmínky stanovené touto Výzvou, Rozhodnutím
a Smlouvou, má příjemce podpory povinnost vrátit Fondu poskytnutou podporu či její
část ve lhůtě stanovené Fondem. Dle Smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté
Fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných prostředků provedeného
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Fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“), které příjemci
finanční prostředky definitivně přiznává.
13.1.22 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby
definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních předpisů
nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup
v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy.
13.1.23 Pokud realizace projektu trvá déle než 12 měsíců, je příjemce podpory povinen
předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na vyplněném
formuláři (písemně nebo elektronicky, vzor formuláře viz Příloha č. 6), a to každých 6
měsíců po celou dobu realizace projektu. Všechny monitorovací zprávy jsou
posuzovány a schvalovány Fondem.
13.1.24 Na dotaci není právní nárok.

13.2

Čerpání podpory

13.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků
v Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě, a to na základě řádně
doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů dle čl. 13.3 písm. b).
13.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů. Výdaje musí být
v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou uvedeny
v čl. 8 této Výzvy.
13.2.3 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové
podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně
maximální pevné částky podpory uvedené v čl. 4 této Výzvy. O potenciální změnu
bude upravena i výše vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora
uvolňována Fondem na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených
Smlouvou.
13.2.4 Finanční prostředky uvolňuje Fond po ukončení realizace projektu na základě
předložené Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4), včetně příloh
uvedených v čl. 14.3 písm. c), a to nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení
realizace projektu. K Žádosti o uvolnění finančních prostředků z Fondu musí příjemce
podpory předložit pouze uhrazené faktury, jejichž proplacení prokáže doložením
bankovních výpisů.
13.2.5

Fond je oprávněn uvolňovat finanční prostředky pouze na způsobilé výdaje.
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13.3

Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu
předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo úředně ověřené
kopii dokumentů, není-li stanoveno jinak.
a)

K Žádosti:






b)

Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1);
Soupis parcel dotčených realizací projektu;
Výpis
z katastru
nemovitostí
z internetové
aplikace
(nazhlizenidokn.cuzk.cz);
Souhlas vlastníků nemovitostí, dotčených realizací projektu, včetně přesné
identifikace nemovitosti, kde bude umístěn předmět podpory (Příloha č. 3);
Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp.
čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace
a položkového rozpočtu dle požadované struktury (Příloha č. 2),
zpracovaný osobou s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“, případně pro obor „vodohospodářské stavby“.

K uzavření Smlouvy:








Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele;
Kopie povolení (případně doklad o projednání) příslušného vodoprávního
úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a povolení k vypouštění
odpadních vod k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému
nakládání dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.);
musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci
Kopie provozního řádu DČOV (pokud nebyl předložen jako příloha
k ohlášení).;
Kopie dokumentace k zadávacímu řízení (dle čl. 13.1.17) vč. platné
smlouvy s dodavatelem stavby vč. položkového rozpočtu a/nebo faktury
za dodávku a realizaci DČOV a souvisejících objektů, včetně činnosti
pracovníka dohledu);
V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových kopie dokladu
o skutečnosti, že použitá DČOV je výrobek označený CE podle zvláštního
právního předpisu (§ 11 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně s doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;

81



c)

K Žádosti o uvolnění finančních prostředků:





d)

V případě DČOV dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. (na ohlášení) kopie
ohlášení stavby s podacím razítkem příslušného vodoprávního úřadu,
přičemž je žadatel vždy povinen Fondu oznámit případné výhrady
vodoprávního úřadu k ohlášení stavby.

Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4);
Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 5);
Kopie faktur a ostatních účetních dokladů;
Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních dokladů.

K ZVA:






Formulář ZVA (Příloha č. 7);
Protokol o uvedení DČOV do trvalého provozu;
Fotodokumentace DČOV;
Kopie kolaudačního souhlasu v případě, že realizace opatření probíhá
v režimu stavebního povolení;
Případně další dokumenty definované ve Smlouvě.

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu
projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení.

13.4

Změny projektu

13.4.1 Příjemce podpory je povinen bezodkladně oznámit Fondu jakékoliv změny
(identifikačních a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu,
skutečností a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení Žádosti
do konce doby udržitelnosti projektu. Budou-li změny realizovány bez předchozího
odsouhlasení Fondem a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek Výzvy,
nebude podpora poskytnuta, resp. žadatel může ztratit nárok na její poskytnutí.
13.4.2 Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu
a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne.
13.4.3 V případě, že dojde ke změně vlastnického práva k předmětu podpory po vydání
Rozhodnutí a Smlouvy (např. z důvodu zániku spolku) až do konce doby udržitelnosti,
je příjemce podpory povinen právně relevantním způsobem zavázat nového vlastníka
k plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí a Smlouvě. V případě, že tak neučiní, je
povinen bezodkladně vrátit Fondu poskytnutou podporu v plné výši.
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13.5

Publicita

13.5.1 Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován
za finanční spoluúčasti Fondu.
13.5.2 Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou
osobou za účelem prezentace projektů podpořených z Programu.
13.5.3 Každý nástroj k naplnění povinné publicity musí být označen povinným sdělením:
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP,
která budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky www.sfzp.cz
a www.mzp.cz, není-li stanoveno jinak.
13.5.4 Žadatelé, resp. příjemci podpory jsou povinni umístit na vhodném veřejně dostupném
místě pamětní desku obsahující povinné sdělení (viz výše), loga MŽP a Fondu, úplný
název projektu, celkové způsobilé výdaje projektu, výši příspěvku Fondu, výši
příspěvku žadatele a termín zahájení a ukončení realizace projektu. Příjemce podpory
je povinen umístit pouze jednu pamětní desku bezprostředně po ukončení fyzické
realizace projektu, a to souhrnně za všechna realizovaná opatření v rámci jedné
Žádosti. Minimální velikost pamětní desky je 400 x 300 mm. Podklady pro výrobu
pamětní desky budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným oddělením
komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.

14. Kontakty
Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky Odboru realizace Národních
programů:
 Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formulář Žádosti o poskytnutí podpory
Struktura odborného posudku
Formulář Souhlas s realizací projektu
Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků
Formulář Přehled čerpání
Formulář Monitorovací zprávy
Formulář ZVA

V Praze dne: 6. října 2016

Mgr. Richard Brabec
ministr
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Výzva č. 12/2016
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory
(dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen
„Program“).
Číslo Výzvy

12/2016

Prioritní oblast

1. Voda

Podoblast

1.3 Čistota povrchových a podzemních vod

Podporované aktivity

1.3. A Likvidace nepotřebných vrtů

Cíle Výzvy

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů,
které představují riziko ohrožení životního prostředí, především
jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života
obyvatel

Oprávnění příjemci
podpory

Státní příspěvkové organizace
Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje

Termíny Výzvy

Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 28. 04. 2017.

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.

Výše podpory

Maximální výše podpory činí 90 % z celkových způsobilých
výdajů.

Alokace

20 mil. Kč
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Popis podporovaných aktivit

1.

V rámci této Výzvy jsou podpořeny následující aktivity:
 1.3.

A Likvidace nepotřebných vrtů

Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:
-

jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,
nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
nejsou již ani jinak využitelné a
představují riziko ohrožení životního prostředí.
Cíl Výzvy

2

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko
ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo
ohrožení zdraví či života obyvatel (dále jen „nepotřebné vrty“).

Oprávnění příjemci podpory

3

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:



4

Státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné
vrty, a dále
Obce1, dobrovolné svazky obcí2 a kraje3
- na likvidaci nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje a
- na likvidaci nepotřebných vrtů, které mají ve svém vlastnictví a jejichž
původce není znám nebo neexistuje.
Forma a výše podpory

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace
může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy.
Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP
č. 4/2015, v souladu s Národním programem Životní prostředí a dále za podmínek
stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků

1

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
dle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
3
dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
2
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(dále jen „Rozhodnutí“), ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR (dále jen „Smlouva“) a ve Výzvě.

Termíny Výzvy

5

Žadatelé předloží vyplněné Žádosti včetně požadovaných příloh v následujících termínech:
Zahájení příjmu Žádostí:

1. 11. 2016

Ukončení příjmu Žádostí:

28. 04. 2017 v 14:00

Alokace prostředků pro Výzvu

6

Pro Výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč.

Období realizace

7

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.

Způsobilé výdaje

8

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být
spolufinancovány v rámci této Výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně,
efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé a uhrazené v období realizace
projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni akceptace
Žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být
uznány způsobilými výdaji, pokud vznikly a byly uhrazeny nejdříve po dni vyhlášení této
Výzvy.
Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění
nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
Způsobilé jsou výdaje na:


projektovou přípravu, včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace
zadávacího řízení a vypracování projektu geologických prací.
Výdaje na projektovou přípravu budou hrazeny pouze do výše maximálně
-

10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů v případě projektů,
jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil Kč a
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5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů u ostatních
projektů.

vlastní likvidaci vrtů, tj.
 geologické činnosti bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména řízení
a vyhodnocení prací a dále vypracování protokolu o likvidaci vrtu,
 technické práce bezprostředně související s likvidací vrtu, zejména:
- otevření zhlaví vrtu, odříznutí zhlaví vrtu,
- kalibrace vrtu, měření hladiny podzemní vody,
- zásyp vrtu inertním materiálem (písek, štěrk) v daném hloubkovém
intervalu,
- betonáž úsťového mostku,
- obkopání vrtu v potřebném hloubkovém intervalu,
- zásyp výkopu, úklid okolí vrtu, likvidace odpadu,
- vyvolené investice v přímé souvislosti s projektem (např. výdaje
na výstavbu provizorní komunikace4).
Místo realizace projektu

9

Všechny podpořené projekty budou realizovány na území České republiky.

10

Způsob podání Žádosti

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí
do ukončení příjmu Žádostí dle čl. 5. Žádost bude zpracovaná v českém jazyce
v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.
Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně
do podatelny Fondu v uzavřených obálkách s označením:
Název žadatele
Adresa žadatele
IČ žadatele
Žádost o poskytnutí podpory z NPŽP podoblast podpory 1. 3. A Likvidace nepotřebných vrtů.
Státní fond životního prostředí ČR
Odbor realizace Národních programů
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

4

V případě budování provizorních komunikací v rámci staveniště ze silničních panelů, se za způsobilé výdaje
považují výdaje ve výši 1/3 pořizovací ceny nových silničních panelů.
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Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky:
favab6q), přičemž datová zpráva musí být označena jako Žádost z NPŽP – 1.3. A – Výzva
č. 12/2016 a musí být opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.
Příjem Žádostí končí 28. 04. 2017 nebo vyčerpáním dostupné alokace. Rozhoduje datum
doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem
doručené žádosti nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.
Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu, včetně příloh a zároveň
elektronicky na nosiči CD. Elektronická verze Žádosti musí být zpracována v obvyklých
formátech (Microsoft Word, Excel, případně Open Office).

11

Sledované indikátory

Přehled všech indikátorů sledovaných v podoblasti podpory 1.3.A je uveden v následující
tabulce:
Název indikátoru
Počet zlikvidovaných mělkých vrtů do 30 m hloubky
Počet zlikvidovaných hlubokých vrtů nad 30 m hloubky

Měrná
jednotka
ks
ks

Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu realizovaných opatření.

12

Administrace žádostí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Podpořeny budou pouze úplné a formálně
správné žádosti, které splní požadavky dané Směrnicí MŽP č. 4/2015, Programem a touto
Výzvou, a to maximálně do výše disponibilní alokace Výzvy (rozhoduje datum přijetí Žádosti
na Fond).
Je-li žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek
Výzvy, je akceptována. O akceptaci žádosti je žadatel písemně informován.
Administrace žádostí, které nebudou v souladu s podmínkami Programu a Výzvy, bude
ukončena.
Žádosti, které byly akceptovány a budou kryty disponibilní alokací Výzvy, budou následně
předloženy k projednání Radě Fondu a k vydání Rozhodnutí.
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13
13.1

Podmínky Výzvy
Podmínky pro poskytnutí podpory

13.1.1 V rámci této Výzvy budou podpořeny takové vrty, které byly vybudovány za účelem
průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, nejsou nyní z hlediska svého
původního účelu již potřebné a nejsou ani jinak využitelné a představují riziko pro
životní prostředí, zejména pro jakost či množství podzemních vod nebo zdraví či život
obyvatel.
13.1.2 Likvidace musí probíhat v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování,
provádění a vyhodnocování geologických prací, ve znění pozdějších předpisů,
s vyhláškou č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních
pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k metodicky platné vyhlášce
ČGÚ č. 8/1985 Sb.
13.1.3 V rámci jednoho předkládaného projektu může být řešena jak likvidace jednoho
nepotřebného vrtu, tak i likvidace více vrtů.
13.1.4 Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí s účinností do 31. 12. 2019 a na
základě řádně uzavřené Smlouvy.
13.1.5 Podklady ke Smlouvě dle čl. 13. 3. b) musí být doloženy nejpozději do termínu
uvedeného v Rozhodnutí (běžně ve lhůtě 12 měsíců od vydání Rozhodnutí).
13.1.6 Žadatel je povinen dodržet předepsaný způsob a termín podání Žádosti o poskytnutí
podpory.
13.1.7 Žadatel je povinen dodržet limit pro požadovanou podporu na jeden předkládaný
projekt.
13.1.8 Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních
prací či dodávek postupovat podle příslušného zákona o veřejných zakázkách,
v aktuálním znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků
jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele,
a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro
zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní
program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných
zakázek.
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13.1.9 Výši a strukturu financování předmětu podpory je Fond oprávněn posoudit v rámci
podání Žádosti a vyhodnocení bonity žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli
finančních prostředků.
13.1.10 Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci
příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce podpory je
povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních
účetních transakcí s projektem nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci
s vazbou ke konkrétnímu projektu. Oprávněný žadatel musí být registrován v České
republice.
13.1.11 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontrolu provedení
opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám
pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí
lhůty 5 let od uzavření Smlouvy.
13.1.12 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní
předpis, nelze podporu poskytnout.
13.1.13 Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, má Fond právo požadovat, aby
ve lhůtě, kterou stanoví Fond, vrátil poskytnutou podporu či její část. Dle Smlouvy
mají finanční prostředky poskytnuté Fondem charakter zálohy až do vyúčtování
čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci Závěrečného vyhodnocení akce
(dále jen „ZVA“), které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává.
13.1.14 V případě, že dojde v průběhu realizace opatření z prostředků Fondu do doby ZVA
a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných právních
předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit
přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od Smlouvy.
13.1.15 Pokud realizace projektu trvá déle než 6 měsíců, je příjemce podpory povinen
předkládat monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a to na vyplněném
formuláři (písemně nebo elektronicky, vzor formuláře viz Příloha č. 3) každých
6 měsíců po celou dobu realizace projektu. Všechny monitorovací zprávy jsou
posuzovány a schvalovány Fondem.
13.1.16 Na podporu není právní nárok.
13.2

Čerpání podpory

13.2.1 Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků
v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve Smlouvě.
13.2.2 Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů projektu. Výdaje musí
být v souladu s pravidly této Výzvy a platné legislativy. Způsobilé výdaje jsou
uvedeny v čl. 8 této Výzvy.
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13.2.3

Podporu nelze poskytnout na projekty, které byly ukončeny před podáním Žádosti.

13.2.4 Finanční podpora na realizaci opatření může dosáhnout maximální limit celkové
podpory v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, tj. z celkových
způsobilých výdajů, s tím, že stanovené limity podpory může Fond snížit v návaznosti
na vyhodnocení ekonomiky podporovaného opatření, úvěrové a popřípadě
ekonomické způsobilosti žadatele. O potenciální změnu bude upravena i výše
vlastních zdrojů. V tomto procentuálním vyjádření je podpora uvolňována Fondem
na bankovní účet příjemce podpory dle náležitostí stanovených Smlouvou.
13.2.5

Podpora v rámci této Výzvy je poskytována formou dotace.

13.2.6

Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě předložených Žádostí o uvolnění
finančních prostředků (Příloha č. 4) včetně příloh uvedených v čl. 13.3 bod c). Žádosti
o uvolnění finančních prostředků předkládá příjemce podpory společně s monitorovací
zprávou (přesahuje-li doba realizace 6 měsíců) nebo průběžně za období 3 měsíců
od zahájení realizace projektu.

13.3

Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu
předkládat dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v originále nebo úředně ověřené
kopii dokumentů, není-li stanoveno jinak.
a)

K Žádosti









Formulář Žádosti o poskytnutí podpory (Příloha č. 1);
Dokument dokazující vlastnictví či správu předmětu likvidace
(vrtu) nebo doložení, že vlastník, či původce vrtu není znám nebo
neexistuje;
Aktuální výpis z katastru nemovitostí týkající se pozemku, na němž
se
nachází
předmět
podpory
(stačí
výpis
z www.nazhlizenidokn.cuzk.cz);
Písemnou dohodu o přístupu na pozemek a o provádění prací
v souvislosti s likvidací vrtu, dle § 14 zákona č. 62/1988 Sb.,
s vlastníkem pozemku, případně nájemcem pozemku, pokud není
možné vlastníka zjistit;
Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb.,
resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, který vypracuje osoba, která
je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie dle
§ 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném
znění. Odborný posudek musí být vypracován dle osnovy uvedené
v Příloze č. 2.
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b)

c)

Ke Smlouvě
•

Projekt geologických prací, který musí zpracovat odborně způsobilá
osoba podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisu, a v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb.,
o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,
ve znění pozdějších předpisů;

•

Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. smlouvy o dílo;




Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu;
Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele
a o způsobu jednání žadatele.

K Žádosti o uvolnění finančních prostředků







d)

Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků (Příloha č. 4);
Formulář Přehled čerpání (Příloha č. 5) opatřený vlastnoručním
podpisem příjemce podpory;
Kopie faktur a ostatních účetních dokladů;
Protokol o likvidaci vrtu dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. (závazná
struktura viz Příloha č. 7);
Kopie bankovních výpisů prokazující uhrazení faktur a účetních
doklad;
Protokol o předání pozemku majiteli/uživateli (Příloha č. 9).

K závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen ZVA)




Formulář ZVA (Příloha č. 6);
Závěrečnou zprávu o projektu (Příloha č. 8) ;
a další dokumenty definované ve Smlouvě.

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu
projektového cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení.

14
14.1

Změny projektu
Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních
a kontaktních údajů, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností
a podmínek obsažených ve Smlouvě aj.) a to od předložení Žádosti do ZVA.
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14.2

Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami Programu
a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. Změna podmínek podléhá vždy
souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od Smlouvy či k uplatnění
smluvních sankcí.

14.3

Pokud při realizaci projektu dojde ke změnám rozpočtu, je příjemce podpory povinen
postupovat dle Pravidel a postupů při realizaci rozpočtových změn (ke stažení
na internetových stránkách na www.sfzp.cz, sekce Národní programy), přičemž
o schválení těchto změn musí příjemce podpory požádat Fond předem. Bez
písemného souhlasu (vyjádření) Fondu nebudou tyto změny rozpočtu při žádosti
o uvolnění finančních prostředků akceptovány.

15

Publicita

15.1

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován
za finanční spoluúčasti Fondu.

15.2

Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou
za účelem prezentace projektů podpořených z Programu.

15.3

Volba relevantních prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu podléhá
rozhodnutí příjemce podpory, přičemž každý nástroj k naplnění povinné publicity
musí být označen povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí.“ A logem Fondu a MŽP, která budou dobře viditelná a doplněna o odkaz
na internetové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz, není-li stanoveno jinak.

15.4

V rámci této Výzvy jsou příjemci podpory povinni informovat o realizaci projektu
prostřednictvím stávajících webových stránek, které budou rozšířeny o zprávy týkající
se realizovaného projektu. Tyto stránky či zprávy na nich uveřejněné musí obsahovat
povinné sdělení (bod 14.5.3 této Výzvy).

16

Kontakty

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na
telefonním čísle 800 260 500, případně prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz
Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
Ing. Michal Slezák, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 469, ředitel Odboru
realizace Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Romana Rajnyšová, email: romana.rajnysova@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 159, vedoucí
Oddělení I
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Přílohy
1. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
2. Závazná struktura odborného posudku;
3. Monitorovací zpráva;
4. Žádost o uvolnění finančních prostředků;
5. Formulář Přehled čerpání;
6. Formulář ZVA;
7. Struktura protokolu o likvidaci vrtu;
8. Struktura závěrečné zprávy o projektu;
9. Protokol o předání pozemku.

V Praze dne:
Mgr. Richard Brabec
ministr
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