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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_010 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_10. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová 

 

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

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ 

podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 19. 6. 2015 prostřednictvím Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR 10. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). 

 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, SC 4.1, jsou v informačním systému  

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

od 14. srpna 2015 do 14. října 2015. 

 

 
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných 

příloh (definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020) od prvního 
dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže 

prostřednictvím IS KP14+ dodat všechny relevantní přílohy, předloží je na místně příslušné regionální 
pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě nebo na elektronickém nosiči a to nejpozději do posledního dne 

lhůty stanovené pro příjem žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas 
doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.  

 
 

Výzva se vztahuje na individuální projekty 
(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). 
 

Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 
 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 
36 mil. Kč. 

Žádosti o podporu musí být v souladu 
s Programovým dokumentem OPŽP 2014 - 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP 2014 – 2020 a výzvou pro podávání žádostí. 
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Podmínky pro podávání žádostí včetně popisu povinných příloh jsou uvedeny v aktuálním znění 
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 
 

Další informace a podmínky platné v rámci 10. výzvy: 

 

Popis podporovaných aktivit: 
 
Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných 
území 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:  

� Implementaci soustavy Natura 2000 
� Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (území národního 

významu) 
� Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (území národního 

významu) 

 

Oprávnění žadatelé: 

Detailní soupis oprávněných žadatelů (příjemců podpory) je uveden v platné verzi Pravidel pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

Hlavní cílové skupiny: 

Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a 
krajiny 

Cílová území: 

Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP) a lokality soustavy Natura 2000. 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Křížové financování není relevantní. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. 
 
Určení výše podpory: 

Maximálně 85 % způsobilých nákladů. 

 

Povinné indikátory: 

 
• 45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu) 
• 45201 Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů a 

stanovišť 
• 45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště 

chráněnými druhy 
• 45601 Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury 
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• 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000 
 
Žadatel je povinen vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. Není-li povinný 
indikátor pro daný typ opatření relevantní, vyplní žadatel v IS KP14+ nulovou hodnotu. 
 
Povinně volitelné indikátory: 

• 45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či monitoringu) proti 
nepůvodním druhům 

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

• 45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000 
• 45610 Plocha chráněných území, kde byly vytvořeny podmínky pro usměrnění návštěvnosti 
• 45702 Počet chráněných území (ZCHÚ a lokalit soustavy NATURA 2000), pro které byly 

zpracovány podklady pro zajištění územní ochrany, péče o předměty ochrany, monitoring a 
hodnocení jejich stavu. 

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

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Pro PO 4 není veřejná podpora relevantní.  

 

Omezení v rámci výzvy:  

• Příjemcem podpory nemůže být Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních 
parků a Správa jeskyní ČR. 

• V případě opatření na implementaci soustavy Natura 2000 a plánování péče o území 
národního významu jsou způsobilým žadatelem pouze kraje. 

• Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle 
hodnotících kritérií. 

 

Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty. 

 

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.  
Své dotazy můžete také posílat na dotazy-PO4@nature.cz 
 
 
Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 
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Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Kaplanova 1931/1 

148 00 Praha 11 - Chodov  

tel.: +420 283 069 242 

fax: +420 283 069 241 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 

infolinka: 800 260 500  

 


