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VÝZVA Č. 4 

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY NA 

PROJEKTY TECHNICKÉ POMOCI V RÁMCI OPERAČNÍHO 

PROGRAMU SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE  

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) výzvu na poskytnutí podpory na zajištění technické 

pomoci projektů Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „výzva“).  

 

Název výzvy Technická pomoc v OP ST 

Název programu Operační program Spravedlivá transformace 

Číslo výzvy 10_22_004 

Priorita 
P 4 Technická pomoc 

Specifický cíl 
-  

Druh výzvy Průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí 

Podporované aktivity Projekty technické pomoci 

Oprávnění žadatelé Subjekty vymezené v kapitole 3.5 této výzvy.  

Termíny výzvy  Datum zveřejnění výzvy je 9. 12. 2022.  

Datum vyhlášení výzvy a příjem žádostí probíhá od 9. 12. 2022 (12:00 h)  

do 31. 12. 2029 (12:00 h). 

Období realizace  Datum pro ukončení realizace projektu je 31.12.2029. 

Výše a míra podpory  Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.  

Alokace Maximální celková podpora z prostředků EU na schválené projekty 

je vyhlášena ve výši 1,500 mld. Kč.  
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1. CÍL A IDENTIFIKACE VÝZVY 

Výzva je určena pro předkládání žádostí o podporu směřující k efektivní administraci projektů 

Operačního programu Spravedlivá transformace.  

Priorita:     P 4 Technická pomoc 

Specifický cíl:     - 

Druh výzvy:     Průběžná 

Model hodnocení:    Jednokolová výzva 

2. TERMÍNY VÝZVY A OBDOBÍ REALIZACE 

Datum zveřejnění výzvy na webových stránkách:    9. 12. 2022 

Datum vyhlášení výzvy a zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP21+:  9. 12. 2022 (12:00) 

Datum zahájení příjmu projektových záměrů:     9. 12. 2022 (12:00) 

Datum ukončení příjmu projektových záměrů:     31. 12. 2029 (12:00) 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:   31. 12. 2029 

Datum začátku způsobilosti výdajů:     1. 1. 2021 

3. FORMA A VÝŠE PODPORY 

3.1. Alokace 

Pro výzvu je nastavena následující alokace:    1 500 000 000 Kč 

Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení upravena v návaznosti na disponibilitu 

prostředků z OP ST. 

3.2. Typ podporovaných projektů    

Z výzvy jsou podporovány individuální projekty. Na daný projekt může být podána jen jedna 

žádost. 

3.3. Způsob financování 

Financování probíhá prostřednictvím žádostí o platbu v systému ISKP21+ v režimu průběžných 

ex-post plateb. 

3.4. Výše a míra podpory 

Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů. (Pro SFŽP ČR je poměr 

financování stanoven 70 % FST, 15 % SR (kapitola MŽP) a 15 % vlastní prostředky). 
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Ministerstvo pro místní rozvoj a kraje (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký) budou mít nárok 

na příspěvek EU max. 630 tis. Kč na FTE1 a rok a úhradu nepřímých výdajů formou paušální sazby. 

Pro všechny tyto subjekty je stanoven limit 5 FTE/rok. 

Při realizaci projektů technické pomoci bude uplatňován model zjednodušených metod 

vykazování (dále jen jako „ZMV“) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze 

dne 24. června 2021. Rozsah ZMV bude stanoven v Závazných pokynech pro žadatele/příjemce 

TP OPŽP/OP ST. 

3.5. Oprávnění žadatelé 

• Řídicí orgán OP ST (Ministerstvo životního prostředí – MŽP), 

• Zprostředkující subjekt OP ST (Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP ČR), 

• Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), 

• Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj. 

4. PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Závazných pokynech pro žadatele/ příjemce TP 

OPŽP/OP ST od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. 

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OP ST 2021–2027, 

Závaznými pokyny pro žadatele/ příjemce TP OPŽP/OP ST a výzvou pro podávání žádostí. 

Hodnotící proces projektů průběžných výzev je popsán v Závazných pokynech pro žadatele/ 

příjemce TP OPŽP/OP ST. 

5. VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 

V rámci výzvy budou podporovány projekty technické pomoci.  

5.1. Podporované aktivity 

V rámci tohoto opatření budou podporovány aktivity směřující k efektivní administraci 

programu. Jedná se na příklad o:  

• zajištění a posilování administrativní kapacity a rozvoj lidských zdrojů (odměňování 

zaměstnanců, vzdělávání) aj. osobní náklady zahrnují hrubé platy/mzdy, odvody 

zaměstnavatele (sociální a zdravotní pojištění), odbytné a příspěvky Fondu kulturních 

a sociálních potřeb,  

• organizační zajištění monitorovacích výborů, pracovních skupin, výročních konferencí 

a dalších koordinačních jednání,  

 

1 FTE - Ekvivalent plného pracovního úvazku (Full Time Equivalent),  
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• materiální a provozní zajištění administrace, softwarové vybavení včetně provozu 

monitorovacích systémů,  

• pořízení odborných studií, evaluací, analýz, poradenství apod., 

• podpora žadatelů/příjemců vedoucí k zajištění dostatečné absorpční kapacity programu  

a zapojení veřejnosti do procesu transformace v rámci OP ST (webové stránky, newsletter, 

časopis, organizace workshopů a seminářů, operativní informační a poradenská podpora 

pro žadatele, účast na konferencích a veletrzích aj.), 

• zajištění publicity programu (realizace komunikačních aktivit zaměřených na potenciální 

žadatele i širokou veřejnost, organizace informačních akcí, tvorba a nákup informačních 

a propagačních materiálů, nákup reklamního prostoru, správa webových stránek ad.) 

Uvedené aktivity budou věcně zaměřené nejen na programové období 2021–2027, ale i na 

přípravu období 2028–2035.  

Prostředky technické pomoci je z důvodů efektivní administrace možné směřovat i na výše 

uvedené aktivity ve prospěch Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP). 

5.2. Cílové skupiny 

Cílovými skupinami jsou pracovníci implementační struktury, žadatelé a příjemci podpory 

z OPŽP/OP ST a veřejnost. 

5.3. Cílová území 

Celá ČR. 

5.4. Ukazatele 

825004 - Počet pracovních míst financovaných projektem. 

5.5. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Podpora je poskytována mimo rámec veřejné podpory. Podpora je směřována na podporu 

činností souvisejících s výkonem veřejné moci.  

6. INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Závazných pokynech 

pro žadatele/příjemce TP OPŽP/OP ST.  

Způsobilé jsou výdaje vzniklé v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2029. Nejzazší datum pro 

ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2029. 

7. PODMÍNKY PRO ZMĚNU VÝZVY:  

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro 

změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem pro 
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řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021–2027. Případné změny 

výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

8. KONTAKTY 

Pro konzultace se může žadatel obracet na oddělení financování a Technické pomoci fondů EU 

MŽP. 

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu spravedlivatransformace@mzp.cz. 

mailto:spravedlivatransformace@mzp.cz

