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Základní informace o OPŽP

 Programový dokument schválen 

Evropskou komisí dne 20.12. 2007

 První výzva pro příjem projektů 

otevřena dne 3. 9. 2007

 Globálním cílem programu je 

ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí jako jednoho ze 

základních principů udržitelného 

rozvoje

 8 prioritních os (7 tématických PO a 

technická pomoc)

 Programové období 2007 – 2013 (do 

r. 2010 N+3, poté N+2)



OPŽP – obecné zásady financování projektů

 Celková alokace 4,92 mld. EUR (4,2 

mld. EUR Fond soudržnosti a 702 mil. 

EUR ERDF), tj. cca 121,1 mld. Kč (při 

přepočtu kurzem 24,509 k 15.6.2011)

 Z hlediska objemu finanční alokace je 

OPŽP druhým největším operačním 

programem z 26 OP v ČR

 Zdroje OPŽP činí přibližně 18,4 %

veškerých prostředků vyhrazených z 

fondů EU pro ČR

 Princip adicionality – nutnost zajistit 

0,87 mld. EUR z národních veřejných 

zdrojů ČR



OPŽP – rozdělení finanční alokace mezi prioritními 

osami



OPŽP – základní pracovní dokumenty

 Implementační dokument
 rozpracovává jednotlivé prioritní osy na úroveň projektových záměrů

 typy podporovaných projektů, pravidla způsobilosti výdajů a seznam indikátorů 
v jednotlivých PO, seznam přijatelných příjemců podpory, informace k veřejné 
podpoře, apod. 

 Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a poskytování finančních prostředků pro 
projekty OPŽP

 pravidla administrace projektů (forma a výše podpory, postup při předložení žádosti, 
apod.)

 6 příloh (např. seznam dokladů při předložení žádosti, doklady k vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP, kritéria prověření 
bonity žadatele, apod.) 

 Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
 uvádí povinnosti žadatelů při předkládání projektové žádosti (např. náležitosti příloh 

požadovaných k žádosti, pokyny k výběrovému řízení, pravidla publicity a 
propagace či zásady financování projektů)

 Vždy je třeba pracovat s aktuální verzí, tj. aktualizovanou verzí ke dni 
vyhlášení výzvy

 Všechny dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách OPŽP 
www.opzp.cz, http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.opzp.cz/sekce/238/dokumenty-ke-stazeni/


Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 4 – 2 oblasti podpory

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady

 Globálním cílem je snižování 
produkce odpadů a zvýšení míry 
využívání odpadů.

 Alokace: 520,258 mil. EUR, tj. 12,8 
mld. Kč, 67 % PO 4

Oblast podpory 4.2 – Odstraňování 
SEZ

 Globálním cílem je odstraňování 
starých ekologických zátěží

 Alokace: 256,247 mil. EUR, tj. 6,3 
mld. Kč, tj. 33 % PO 4

Celková alokace PO 4 – 19,2 mld. Kč, 
tj. 15,8 % celkové alokace OPŽP



Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých 

ekologických zátěží

Podporované typy projektů

 Inventarizace kontaminovaných a 
potenciálně kontaminovaných míst, 
kategorizace priorit pro výběr KM k 
sanaci

 Realizace průzkumných prací a 
analýz rizik (AR) (průzkumné práce 
a AR konkrétních lokalit, 
průzkumné práce a AR pro 
problémová území obsahující více 
než 1 KM)

 Sanace vážně kontaminovaných 
lokalit (pokud žadatel o podporu 
není původcem kontaminace a 
původce znečištění již neexistuje)



Oblast podpory 4.2 - Financování projektů

 Min. výdaje na projekt – 0,5 mil. Kč

 Projekty musí být v souladu s 

Programovým dokumentem, 

Implementačním dokumentem 

OPŽP a textem vyhlášené výzvy

 Max. míra dotace – 90 % CZV (85 

% z Fondu soudržnosti, 5 % 

spolufinancování ze SR – kapitoly 

315)

 Min. účast žadatele na financování 

projektu – 10 % z CZV

 Projekty musí být v souladu s 

pravidly pro veřejnou podporu



Oblast podpory 4.2 - Uzavřené výzvy

 Od otevření OPŽP byly v OP 

4.2 vyhlášeny a uzavřeny 4 

výzvy (1., 5., 11. a 19. výzva)

 V současné době probíhá 

příjem žádostí ve 27. výzvě

(od 16. 5. do 15. 7. 2011)

 Od 11. výzvy je na každou 

výzvu stanovena finanční 

alokace

 V roce 2011 jsou plánovány 2 

výzvy pro příjem projektů v 

OP 4.2



Oblast podpory 4.2 – vyhodnocení uzavřených 

výzev

 1. výzva (příjem žádostí od 3. 9. do 26. 10. 2007)
 schváleno 5 projektů analýz rizik a 4 projekty sanací SEZ

 celkové náklady schválených žádostí: 1,098 mld. Kč

 celková výše dotace: 0,863 mld. Kč

 5. výzva (příjem žádostí od 10. 8. do 10. 10. 2008)
 celkem schváleno 48 projektů (1 inventarizace KM, 44  AR a 3 

sanace SEZ)

 celkové náklady schválených žádostí: 295 mil. Kč

 celková výše dotace: 243 mil. Kč

 11. výzva (příjem žádostí od 1. 8. do 30. 9. 2009)
 finanční alokace na výzvu: 1,5 mld.Kč

 podáno celkem 53 projektů (38 AR, 14 sanací SEZ, 1 monitoring PA)

 schváleno pouze 30 projektů (15 AR, 14 sanací SEZ a 1 monitoring 
PA)

 celkové náklady schválených žádostí: 1,945 mld. Kč

 celková výše dotace: 1,53 mld. Kč



Oblast podpory 4.2 – vyhodnocení uzavřených 

výzev

 19. výzva (příjem žádostí od 3. 5. do 2. 6. 

2010)

 finanční alokace na výzvu: 0,5 mld. Kč

 podporované typy projektů: realizace 

průzkumných prací a AR konkrétních lokalit 

a problémových území obsahujících více 

než 1 KM

 nebyly přijímány projekty inventarizace a 

sanace SEZ

 celkem schváleno 44 projektů AR

 celkové náklady: 244,623 mil. Kč

 požadavek na dotaci z FS: 190,029 mil. Kč

 podíl spolufinancování ze SR – 315: 16,7 

mil. Kč



Oblast podpory 4.2 – vyhodnocení uzavřených 

výzev (19. výzva)
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Kraje

Zastoupení krajů ČR v 19. výzvě OPŽP

Hl. m. Praha

Jihočeský

Karlovarský

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

SČ kraj

Ústecký

Vysočina

Zlínský

Hl. m. Praha 2

Jihočeský 5

Karlovarský 1

Královéhradecký 5

Liberecký 1

Moravskoslezský 1

Olomoucký 1

Pardubický 7

Plzeňský 4

SČ kraj 10

Ústecký 3

Vysočina 3

Zlínský 1

Celkem ČR 44



Oblast podpory 4.2 – aktuálně probíhající výzva

 27. výzva

 příjem žádostí: od 16. 5. do 

15. 7. 2011

 společný příjem žádostí pro 

PO 1, 4 a 6

 podporované typy projektů:

realizace průzkumných prací a 

AR, sanace vážně 

kontaminovaných lokalit

 nebudou přijímány projekty 

inventarizací KM a 

kategorizací priorit pro výběr 

lokalit k sanaci

 finanční alokace na výzvu: 1,5 

mld. Kč



Oblast podpory 4.2 – plánované výzvy OPŽP

 disponibilní alokace k 15. 6. 2011: 2,244 mld. Kč 

(kurz 24,509 Kč/EUR)

 aktualizace harmonogramu výzev: květen 2011

 Harmonogram výzev OPŽP pro IP a VP na rok 

2011 ke stažení na: 

http://www.opzp.cz/sekce/348/harmonogram-

vyzev/

 Plánované výzvy OPŽP v oblasti podpory 4.2:

 listopad 2011: příjem žádostí inventarizace 

kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit pro výběr míst k sanaci, 

projekty do 50 mil.EUR

 srpen – listopad 2011: příjem žádostí sanací SEZ, 

projekty nad 50 mil. EUR, alokace na výzvu: 1,4 

mld. Kč
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