OP E R A Č N Í PRO G R A M
Ž IVO T N Í PROS T Ř E D Í

Evropská unie
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

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

Operačního programu Životní prostředí
podporovaných z Fondu soudržnosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).
Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány

od 9. července 2012 do 9. srpna 2012.
Výzva se vztahuje na individuální projekty
(celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena
ve výši 3 mld. Kč.
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP
a výzvou pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění směrnice MŽP
č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty
z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315
(životní prostředí), případně její novelizaci. Žádost je možné elektronicky odeslat
prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty
stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště
SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba
počítat s přiměřenou časovou rezervou.
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní
Oblast podpory
1.1.

Snížení znečištění vod

1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené následovně:
• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO,
• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících k veřejné potřebě
v aglomeracích nad 2000 EO,
• kombinace výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 EO
včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů v aglomeracích nad
2000 EO,
• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího
přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně
jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních
zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních
vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla
Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1,
• kombinace výstavby rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění
odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází
v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné
oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná
pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
1	Povodí vodního díla (dále jen „VD“) Nové Mlýny – rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí
Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Zařazení povodí vodního díla
Nové Mlýny do oblasti se zvláštní ochranou dáno Usnesením vlády České republiky ze dne 6. května 2002 č. 456 „Zpráva
o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje“.
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a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU
a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů sloužících veřejné potřebě
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1.
Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního
dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici žadatele dle aktuální verze
Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu
OPŽP.
Omezení v rámci výzvy
Příjemce podpory v žádosti doloží, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele
i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve
smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového
dokumentu OPŽP – tato metodika je zveřejněna na www.opzp.cz v sekci dokumenty
ke stažení → specifické předpisy.
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