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Druhý nejv ětší Opera ční program ČR

135 miliard K č (5,2 miliardy eur)

Nutnost veřejného spolufinancování :

Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur

Základní údaje

Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur
Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur
Státní rozpočet (MŽP) 1 % 58 mil. eur
Prostředky obcí, měst a krajů 10 %

Zaměření
• intervence na zlepšení kvality životního prostředí, 
• zachování trvale udržitelného rozvoje, 
• dodržení legislativních požadavků v oblasti ŽP



Rozdělení kompetencí

Řídící orgán OP ŽP Ministerstvo životního prost ředí (MŽP)

- odpovídá za provádění programu

Zprost ředkující subjekt Státní fond životního prost ředí

- zajišťuje operativní provádění OP ŽP.

Platební a certifika ční Ministerstvo financí

orgán OP ŽP

Finan ční kontrola Centrální harmoniza ční jednotka 

pro finan ční kontrolu (MF)

- auditní orgán

- a útvary interního auditu a kontroly MŽP.



Prioritní 
osa

Název prioritní osy Fond 
EU

Rozdělení fin.
Prost ředků (EUR)

1 Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní FS 1 988 552 501

2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí FS 634 146 020

3 Udržitelné využívání zdrojů energie FS 672 971 287

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých FS 776 505 331

Rozdělení alokace dle prioritních os

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekolog. zátěží

FS 776 505 331

5 Omezování průmyslového znečištění a environ. rizik ERDF 60 605 709

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 599 423 825 

7 Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, 
poradenství a osvětu

ERDF 42 452 678

8 Technická asistence FS 143 209 747

Celkem 4 917 867 098

Z toho FS 4 215 384 886

Z toho ERDF 702 482 212



ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE 
DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ 
PODPORY

Oblast podpory Fond 
EU

mil. EUR

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady FS 520,258
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4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady FS 520,258

4.2 Odstraňování starých
ekologických zátěží

FS 256,247

4 Zkvalitn ění nakládání
s odpady a odstra ňování
starých ekologických zát ěží

FS 776,505



PRIORITNÍ OSA 4

ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A 
ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁT ĚŽÍ
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Globálním cílem prioritní osy 4 je
zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení
produkce odpadů a odstraňování starých
ekologických zátěží.



OBLASTI PODPORY

V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující
oblasti podpory:

• Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní
s odpady
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s odpady
• Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých

ekologických zátěží

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 mil. K č



PODPOROVANÉ PROJEKTY
OBLAST PODPORY 4.1

Integrované systémy nakládání s odpady

� regionální systém pro využití bioodpadů,
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� regionální systém pro využití bioodpadů,

� regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu 
KO,

� speciální zařízení na využití upraveného paliva 
z regionálního systému pro mechanickou a biologickou 
úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH 
ČR/kraje.



PODPOROVANÉ PROJEKTY
OBLAST PODPORY 4.1

Systémy odd ěleného sb ěru, skladování a manipulace 
s odpady
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s odpady

� systémy pro separaci a svoz odpadů,
� systémy pro separaci bioodpadů,
� sběrné dvory,
� překladiště a sklady KO,
� systémy pro separaci nebezpečných KO,
� systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických 

odpadů.



PODPOROVANÉ PROJEKTY
OBLAST PODPORY 4.1

Zařízení na úpravu nebo využívání odpad ů, zejména na 
třídění, úpravu a recyklaci odpad ů

� třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi,
� úpravny odpadů,
� zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů,
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� zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání
upotřebených olejů,

� zařízení na úpravu elektroodpadů,
� zařízení na úpravu stavebních odpadů,
� kompostárny,
� bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů,
� biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů,
� zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (autoklávy,

separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory,
biodegradační zařízení).



PODPOROVANÉ PROJEKTY
OBLAST PODPORY 4.1

Rekultivace starých skládek a odstran ění 
nepovolených skládek

� rekultivace starých skládek,
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� rekultivace starých skládek,

� odstranění nepovolených skládek ve zvláště 
chráněných územích.



PODPOROVANÉ PROJEKTY
OBLAST PODPORY 4.2

� inventarizace kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr
nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci,

� realizace průzkumných prací, analýz rizik:
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� realizace průzkumných prací, analýz rizik:

• realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních
lokalit,

• realizace průzkumných prací, analýz rizik pro
problémová území obsahující více než jedno
kontaminované místo,



PODPOROVANÉ PROJEKTY
OBLAST PODPORY 4.2

� sanace vážně kontaminovaných lokalit:
• jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných

staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového
prostředí) a podzemních vod,
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prostředí) a podzemních vod,
• sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů

(starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování
ekologických škod způsobených hornickou činností,

• odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a
podzemní vody pomocí inovativních sanačních
technologií, apod.,

• monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,
• sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.



PŘÍJEMCI PODPORY
� neziskové organizace,
� územní samosprávné celky a jejich svazky,
� občanská sdružení a církve,
� fyzické osoby,
� podnikatelské subjekty,
� příspěvkové organizace,
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� příspěvkové organizace,
� organizační složky státu a jejich přímo řízené

organizace,
� právnické osoby státem pro tyto účely zřízené,
� státní podniky,
� nadace a nadační fondy,
� organizace zřízené na základě zvláštního zákona



VEŘEJNÁ PODPORA

� zákaz veřejné podpory vyplývá z čl. 87 a 88 Smlouvy o 
založení ES,
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� zakázaná veřejná podpora: 
a) poskytnutá z veřejných zdrojů, 
b) narušuje hospodářskou soutěž,
c) zvýhodňuje určité podnikání, 
d) může mít dopad na obchod mezi členskými státy

� týká se všech subjektů



VEŘEJNÁ PODPORA PRO 4.1

Výjimka z ve řejné podpory je možná na základ ě:

� Pravidla „de minimis “ (200 000 EUR ve 3 po sobě
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� Pravidla „de minimis “ (200 000 EUR ve 3 po sobě
následujících letech bez dalších omezení)

� Pokynů pro regionální podporu 2007 – 2013 (určení %
dotace dle regionální mapy)

� Nařízení komise pro malé a st řední podniky (k regionální
podpoře +10% střední a +20% malý podnik)



SPECIFICKÁ KRITÉRIA 
PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 
4.1

� soulad s Plánem odpadového hospodářství kraje,
� součástí projektu je vyhodnocení potenciálu produkce

příslušných druhů odpadů, s nimiž se bude nakládat,
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příslušných druhů odpadů, s nimiž se bude nakládat,
� pro projekty na výstavbu sběrných dvorů je předepsán výčet

odpadů, jejichž sběr musí sběrný dvůr minimálně zajistit,
� pro projekty na výstavbu zařízení na zpracování odpadů jsou

předepsána minimální procenta využití vsázky odpadů do
zařízení,

� u projektů na rekultivaci skládek je nutné, aby byla skládka
uzavřena před účinností zákona 238/1991Sb. nebo dle
zvláštních podmínek (par.15 zákona 238/1991Sb).



SPECIFICKÁ KRITÉRIA 
PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 
4.2

� k žádosti je nutné předložit analýzu rizika
vypracovanou v souladu s metodickým pokynem MŽP
č. 12/2005, ke které je vydáno a předloženo závazné
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č. 12/2005, ke které je vydáno a předloženo závazné
stanovisko MŽP,

� žadatel starou ekologickou zátěž nezpůsobil a
znečišťovatel neexistuje (není ani jeho právní
nástupce),

� u projektů typu zpracování analýzy rizika a
odstraňování SEZ, vydáno kladné Závazné stanovisko
OEŠ MŽP.



• zpracované žádosti  - SFŽP na místn ě příslušné krajské pracovišt ě

v rámci vyhlášených výzev (6. osy AOPK)

• hodnocení žádostí – SFŽP 

Administrace žádosti o podporu 

pod 25 mil. EUR

• hodnocení žádostí – SFŽP 

• přehled žádostí zároveň zaslán k posouzení KPS

• návrhy hodnocených projektů - předloženy Řídícímu výboru

• Řídící výbor navrhuje Řídícímu orgánu (= MŽP) doporučení k dalšímu 
postupu

• rozhodnutí Řídícího orgánu - prezentována příjemcům podpory 
prostřednictvím SFŽP.



Zahájení 
financování

akce

Akceptace 
žádosti
na SFŽP

Rozhodnutí 
o poskytnutí 

dotace Příjemce 
podpory

Výzva 
k předložení  

žádosti

Schéma projektového cyklu

Krajská pracovní 
skupinaSmlouva 

o dílo

Schválení 
zadávací

dokumentace

Registrace 
akce

Rozhodnutí 
Řídícího 
orgánu

Řídící výbor



• Otevírala celkem 5 ze 7 prioritních oblastí 
operačního programu Životní prostředí

• Vyhlášena 29. června 2007

1. výzva – základní fakta

• Vyhlášena 29. června 2007

• Příjem žádostí od 3. září do 26. října 2007

• Vyhodnocení ukončeno 25.1.2008



Projekty zam ěřené na:
– Ochranu vody a ovzduší
– Využití obnovitelných zdrojů energie
– Řešení problematiky odpadů a starých 

ekologických zátěží

1. výzva – projekty a žadatelé

ekologických zátěží
– Rozvoj infrastruktury pro enviromentální 

vzdělávání a osvětu

Určena pro žadatele z řad:
– Nepodnikatelských subjektů  - obce, města a kraje, 

příspěvkové organizace, obecně prospěšné 
organizace, občanská sdružení nebo církve



Analýza žádostí I.výzvy OP ŽP dle kraj ů a počtu žádostí
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Analýza žádostí I.výzvy OP ŽP dle kraj ů a Kč 
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• Neakceptováno cca 20% žádostí

• Doporučeno k podpoře cca 80% 

1. výzva – shrnutí

z akceptovaných

• Velký zájem o 3.2.1 Úspory 

energie

• Vybrané projekty

Nejobjemn ější projekt

Nejmén ě objemný projekt



STRUČNÉ VÝSLEDKY 1. VÝZVY 
Oblast podpory 4.1
� Akceptováno 150 žádostí (2 164 mil.Kč uznatelné náklady)
� Neakceptováno 10 žádostí
Počty akceptovaných projekt ů:
� Sběrné dvory 42
� Systémy odděleného sběru 13
� Ostatní zařízení 70
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� Ostatní zařízení 70
� Rekultivace skládek 17
� Kombinace výše uvedeného 8

Oblast podpory 4.2
� Akceptováno 10 žádostí (968 mil.Kč uznatelné náklady)
� Neakceptovány 4 žádosti
Počty akceptovaných projekt ů:
� Sanace SEZ 5
� Zpracování AR 5



• Otevírala prioritní oblast 4 a 5 

• Příjem žádostí od 11. srpna do 10. října 2008 

(na Krajská pracoviště SFŽP)

5. výzva – základní fakta

• KP Olomouc – přijato 10 žádostí 4.1 

Zkvalitnění nakládání s odpady a 2 žádosti 4.2. 

Odstraňování starých ekologických zátěží

• Akceptace 7 žádostí

• Probíhá hodnocení



4.1:
– Sběrné dvory

– Rozšíření separace – podzemní kontejnery

– Technologie zpracování kovového odpadu

5. výzva – projekty

– Technologie kompostárny

4.2:
– Doprůzkum znečištění

– Odstranění staré skládky



Harmonogram výzev



Žadatel se musí řídit t ěmito závaznými dokumenty:
• Programový dokument Operačního programu 

Životní prostředí 

• Implementační dokument OP ŽP

• Směrnice MŽP č. 5/2008 

Dokumentace OPŽP
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• Směrnice MŽP č. 5/2008 

• Závazné pokyny pro žadatele 

• Metodika zadávání veřejných zakázek

• Výzva k předkládání žádostí 

(v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu)

• a další dokumentací (Manuály, příručky, apod.)

Ke stažení na www.opzp.cz



• pečlivě si prostudujte dostupné informace

• nejdůležitější - soulad projektu s dotačním programem 

• spočítejte si výši dotace a zajistěte spolufinancování

• začněte zpracovávat projekt s dostatečnou časovou 

DOPORUČENÍ

• začněte zpracovávat projekt s dostatečnou časovou 

rezervou (největší problém u příloh)

• neváhejte vše konzultovat

• Nepodce ňujte realiza ční (výběrová řízení, dodavatelé 

atd.) a monitorovací fázi projektu (udržitelnost projektu, 

monitor. ukazatele výsledku a dopadu – ekologický přínos)
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Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR – KPOlomouc
petr.zernicek@sfzp.cz


