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Dočerpání OPŽP 2007–2013 

& 

příležitosti v novém OPŽP  

2014 –2020  

 



Program:  
 

 

• Dočerpání OPŽP 2007 – 2013 

 

• Příležitosti v novém OPŽP 2014 – 2020 

 

• Nová zelená úsporám 
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Podpora obcí a měst z OPŽP 2007 - 2013 

Souhrn schválených projektů měst a obcí dle jednotlivých PO v rámci OPŽP 

2007 – 2013 (srpen 2015) 

prioritní osa počet projektů podpora z ERDF/FS (Kč) 

1 1353 40 541 641 918 

2 1054 2 663 629 536 

3 4649 17 226 846 046 

4 1745 7 802 110 049 

5 6 55 646 875 

6 2611 5 944 556 696 

7 325 784 818 755 

celkem 11743 75 019 249 875 
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Porovnání výše proplacených prostředků OPŽP 

z ERDF/FS v letech 2013 a 2014 
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V roce 2013 bylo proplaceno přes 15 miliard z ERDF/FS 
 
 
V roce 2014 bylo proplaceno přes 31 miliard z ERDF/FS 
 

 



Konec financování OPŽP 2007-2013 

• 31.12.2015 = konec způsobilosti výdajů OPŽP 2007-2013 

(tj. datum vystavení faktury a datum uhrazení faktury 

dodavateli musí proběhnout do 31.12.2015). 

• Předpokládaný termín pro podání posledních Žádostí o 

platbu je konec listopadu 2015. 

• Počátkem roku 2016 bude výjimečně možné podat  ŽoP 

(pouze formou tzv. ex-post platby) na faktury vystavené v 11 – 

12/2015 a uhrazené dodavateli do 31.12.2015. 

• Do konce roku 2015 je nezbytné vyrovnat veškeré závazky 

příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných 

pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly „Zásady 

financování – náležitosti Žádosti o platbu“. 
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Návaznost OPŽP 2007-2013 a 2014-2020 

• OPŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-

2013 

• využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení 

efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního 

prostředí 

• oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na 

identifikované prioritní problémy, zejména v PO 2 (snížení 

emisí z lokálního vytápění domácností) a PO 5 (snížení 

energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie) 

• přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již 

od roku 2010, v čele procesu přípravy je MMR 
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Aktuální stav OPŽP 2014-2020 

• OPŽP schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015 

• Pravidla pro žadatele a příjemce podpory včetně 

Harmonogramu výzev jsou zveřejněny na 

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty  

• Vyhlášení prvních výzev pro předkládání žádostí – 19. 6. 2015 

• Vyhlášení druhého souboru výzev – říjen 2015 
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Zodpovědné instituce 

• Řídící orgán – Ministerstvo životního prostředí ČR 

• Certifikační a auditní orgán – Ministerstvo financí ČR 

• Zprostředkující subjekt  

- Státní fond životního prostředí ČR 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (PO4) 

• Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR 
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Prioritní osy pro období 2014 - 2020 

• PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní 

• PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech 

• PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika 

• PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

• PO 5: Energetické úspory 

 

9 



PO 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní 

SC 1.1  
Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek 

do povrchových a podzemních vod 

SC 1.2  
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

SC 1.3  
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

SC 1.4  
Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
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PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech 

SC 2.1  
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 

expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících 

látek – „kotlíkové dotace“  

SC 2.2  
Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  

SC 2.3  
Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 
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PO 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika 

SC 3.1  
Prevence vzniku odpadů 

SC 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

SC 3.3  
Rekultivovat staré skládky 

SC 3.4  
Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

SC 3.5  
Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 
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PO 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

SC 4.1  
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

SC 4.2  
Posílit biodiverzitu  

SC 4.3  
Posílit přirozené funkce krajiny 

SC 4.4  
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
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PO 5 - Energetické úspory 

 

SC 5.1  
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

 

SC 5.2  
Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 

budov 
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Alokace pro jednotlivé prioritní osy pro období 

2014-2020 

Prioritní osa mil. EUR % 

1 768 29 

2 453 17 

3 458 17,6 

4 351 13,6 

5 529 20 

Celkem (vč. TA) 2 636 100 
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  OPŽP 2007-2013 OPŽP 2014-2020 

Celkem (EUR) 4 643 206 248 2 636 592 864 



Pravidla  pro žadatele a příjemce (PRŽAP) 

 

• část A – obecné informace 

• část B – obecná pravidla (způsobilost výdajů, přijatelnost 

projektů – obecná část + jednotlivé PO)  

• část C – proces administrace 

• část D – informace k průřezovým oblastem (publicita, veřejná 

podpora, indikátory) 

• přílohy č. 1 - 3  - podklady k žádosti, k RoPD, k ZVA  

• příloha č. 4 – přílohy k veřejné podpoře 
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Způsobilost výdajů 

• Věcná způsobilost – spojení s projektem a součást rozpočtu, 

soulad s pravidly programu. 

 

• Přiměřenost výdaje – optimální vztah s hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti. 

 

• Časová způsobilost – výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v 

období od 1. 1. 2014 do 31.12. 2023. 

 

• Místní způsobilost – výdaj projektu je způsobilý, pokud je projekt 

realizován na území ČR. 
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Způsobilé výdaje 

• Přímé realizační výdaje 

 

• Projektová příprava 

 

• Technický a autorský dozor 

 

 Daň z přidané hodnoty (plátce/neplátce) 

 

 Pořízení nemovitostí 

 

 Propagační opatření 

 

 Osobní náklady – u některých SC 
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Forma a výše podpory 

 

• Dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

• U některých SC výše dotace určena odečtením příjmů projektu 

metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých 

výdajů paušální sazbou) nebo metodou výpočtu finanční 

mezery.  

 

• Využití finančních nástrojů – financování pomocí kombinace 

dotace a půjčky nebo pouze půjčky.   
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Webové stránky OPŽP 2014-2020 

20 



Informace k MS2014+ 

• MS2014+ v rámci všech operačních programů. 

 

• Uživatelé systému neinstalují do počítače žádný program – 

veškerá administrace probíhá v okně internetového prohlížeče 

(portál IS KP14+). 

 

• Elektronické podání žádosti o podporu (prostřednictvím 

elektronického podpisu). 

 

• Veškerá komunikace mezi uživateli bude probíhat elektronicky 

(tzv. interní depeše). 
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Portál pro podávání žádostí 
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Portál pro podávání žádostí 
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Využijte nabídky na uspořádání semináře pro 

občany Vaší obce/města ke 3. Výzvě dotačního 

programu Nová zelená úsporám. 
 

 

Konzultační hodiny 

Pondělí  9:00 – 17:00 hodin 

Středa    9:00 – 17:00 hodin 

Pátek     9:00 – 12:00 hodin 

 

 

 

 

Podrobnosti je možné dohodnout na níže uvedených kontaktech 

 
Ing. Václav Laxa, vedoucí oddělení,  tel: 378 033 913, vaclav.laxa@sfzp.cz 

Bc. Miluše Úlovcová, projektová manažerka, tel: 378 033 909, miluse.ulovcova@sfzp.cz 
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 Děkuji za pozornost 

 

 

Ing. Petr Fleišman, projektový manažer 

 

Státní fond životního prostředí ČR 

Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň 

tel.: +420 378 033 911,  

gsm: +420 724 779 663 petr.fleisman@sfzp.cz  

Státní fond životního prostředí České republiky 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4, 

tel.: +420 267 994 300, + 420 541 217 090 

petr.fleisman@sfzp.cz n www.sfzp.cz n  zelená linka 800 260 500 n  

dotazy@sfzp.cz 
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