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VÝZVA Č. OPST 1/2022  

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY NA 

PŘÍPRAVU A REALIZACI STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ V 

RÁMCI IMPLEMENTACE MECHANISMU PRO 

SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI 

1. Změna výzvy platná od 6. 12. 2022 - úprava rozporu v časovém vymezení způsobilosti výdajů.1  

2. Změna výzvy platná od 22. 12. 2022 - úprava kapitoly 3.2 Výše a míra podpory.2 

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

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) výzvu na poskytnutí podpory na realizaci strategických 

projektů (dále jen „výzva“).  

 

1 Důvod změny: Verze Výzvy platné od 30. 11. 2022 uváděla v kapitole 6.1, že způsobilý je: „(…) výdaj, který vznikl příjemci 

podpory nebo partnerovi s finančním příspěvkem a byl uhrazen od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027“, a zároveň v kapitole 6.2, 

že způsobilé jsou výdaje, které: „jsou vystavené a zúčtované nejdříve ke dni 1. 1. 2021 a nejpozději k datu ukončení způsobilosti 

výdajů 31. 12. 2027. Výdaje jsou skutečně proplacené nejpozději do dvou měsíců od data ukončení způsobilosti výdajů“. Tyto 2 

ustanovení jsou v rozporu. Obecná způsobilost výdajů je v modifikované verzi nadále ohraničená datem 31. 12. 2027. Nicméně v 

případě, že se jedná o osobní náklady, můžou být tyto skutečně proplacené až do dvou měsíců od data ukončení způsobilosti 

výdajů.  
2 Důvod změny: Změna Výzvy platná od 22. 12. 2022 vyplývá ze zavádějící textace Výzvy platné od 6. 12. 2022. Původní úprava 

nezdůrazňovala metodickou přednost Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 

fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, 

Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na 

programové období 2021-2027, a zároveň fakticky zabraňovala v rámci zpřesnění Pravidel spolufinancování Výzvou (Tabulka č.1) 

příjemcům podpory dosáhnout na maximální možný příspěvek ze státního rozpočtu za předpokladu, že si tento příspěvek sjednají s 

vlastním zřizovatelem, či dalšími subjekty. Tabulka č. 1 tak nově upravuje spolufinancování ze státního rozpočtu u subjektů, u nichž 

se příspěvek ze státního rozpočtu realizuje prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŽP. Mezi subjekty, které mají nárok na příspěvek 

ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP, byl rovněž doplněn subjekt „Církevní právnické osoby“. 

Název výzvy Strategické projekty Karlovarského kraje 

Název programu Operační program Spravedlivá transformace 

Číslo výzvy v MS 10_22_001 

Priorita 
P 1 Karlovarský kraj 

Specifický cíl 
SC 1.1 FST 

Druh výzvy 
Průběžná (nesoutěžní) 
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KONTEXT 

Mechanismus pro spravedlivou transformaci přispívá k jedinému specifickému cíli, kterým je umožnit 

regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která spočívá 

v dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství 

Unie do roku 2050, v souladu s Pařížskou dohodou. Konkrétně se zaměřuje na zmírňování negativních 

dopadů odklonu od uhlí v nejohroženějších regionech, které budou v této souvislosti v nejbližších letech 

čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám. V České republice se jedná 

o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.  

Strategické projekty jsou jedním z režimů podpory Operačního programu Spravedlivá transformace (dále 

jen „OP ST“) a jejich prostřednictvím jsou naplňovány transformační cíle krajů, tak jak jsou naplánovány 

v Plánu spravedlivé územní transformace. Jedná se o komplexní projekty pokrývající škálu aktivit 

směřujících k transformaci uhelných regionů.  

1. CÍL A IDENTIFIKACE VÝZVY  

Výzva je vyhlášena za účelem poskytnout finanční podporu na přípravu a realizaci strategických projektů. 

Cíl politiky:  Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, 

hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky 

neutrální ekonomiku.  

Priority:    P 1 Karlovarský kraj 

Specifický cíl:    SC 1.1 FST 

Podporované aktivity Realizace strategického projektu 

Oprávnění žadatelé Subjekty vymezené v kapitole 3 této výzvy  

Termíny výzvy  Datum zveřejnění výzvy je 14. 11. 2022. Datum vyhlášení výzvy a příjem 

žádostí probíhá od 30. 11. 2022 (12:00 h) do 31. 12. 2023 (12:00 h). 

Období financování 

a realizace projektu  

Nejzazší termíny realizace projektu jsou stanoveny, do: 

• 31. 12. 2027 pro finanční způsobilost výdajů projektu  

• 31. 12. 2028 pro ukončení fyzické realizace projektu 

Výše a míra podpory  Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 1 200 000 000 Kč 

Maximální míra podpory, jako podíl financování EU, činí 85 %  

V případě, že projekt bude naplňovat definiční znaky veřejné podpory, bude 

výše i intenzita podpory upravena podle relevantního předpisu nebo 

Rozhodnutí Evropské komise. 

Alokace Alokace výzvy je 2 900 000 000 Kč 
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Druh výzvy:    Průběžná 

Model hodnocení:   Jednokolová výzva 

2. TERMÍNY VÝZVY A OBDOBÍ REALIZACE 

• Datum zveřejnění výzvy:       14. 11. 2022 

• Datum vyhlášení výzvy a zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP21+3: 30. 11. 2022 (12:00) 

• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:     30. 11. 2022 (12:00) 

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:     31. 12. 2023 (12:00) 

• Počáteční datum finanční způsobilosti výdajů    1. 1. 2021  

• Nejzazší datum finanční způsobilosti výdajů    31. 12. 2027 

• Nejzazší skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu:   31. 12. 2028  

 

V řádně odůvodněných případech může být datum ukončení finanční způsobilosti výdajů a nejzazší 

datum ukončení fyzické realizace projektu v průběhu realizace projektu poskytovatelem dotace 

prodlouženo. Poskytovatel dotace si, v souladu s podmínkami programu, vyhrazuje právo na změnu 

výše uvedených termínů.  

3. FORMA A VÝŠE PODPORY 

3.1. Alokace 

Pro výzvu je stanovena alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) ve výši 2 900 000 

000 Kč 

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

prostředků z OP ST. 

3.2. Výše a míra podpory 

Minimální výše podpory není stanovena, maximální výše poskytované podpory nesmí 

přesáhnout 1 200 000 000 Kč. 

Míra podpory z FST činí 85 %.  

U projektů nebo jejich částí, které naplňují definiční znaky veřejné podpory, bude výše i intenzita 

podpory upravena podle relevantního předpisu nebo Rozhodnutí Evropské komise. 

Příjemce nebo partner s finančním příspěvkem může spolufinancovat projekt prostředky ze 

státního rozpočtu v maximální možné výši v souladu s Pravidly spolufinancování Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro 

 

3 Rozhodující znění Výzvy včetně všech příloh platí k tomuto datu.  
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spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, 

Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro 

finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027. 

Tabulka č. 1 - míra podpory u projektů bez veřejné podpory z FST / státního rozpočtu, u nichž se 

příspěvek ze státního rozpočtu realizuje prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŽP.4 

Příjemce / partner 

s finančním příspěvkem 

Podíl EU 

(FST, max.) 

Státní rozpočet 

(max.) 

Příspěvkové organizace 

MŽP 
 

 

 

 

85 % 

 

 

 

15 % 

Veřejné vysoké školy a 

výzkumné organizace 

zapsané v Seznamu 

výzkumných organizací5 

 

10 % 

 Zapsané spolky, Obecně 

prospěšné společnosti, 

Církevní právnické osoby 

 

V případě projektu, na jehož části nebo subjektu (např. žadatele a jeho partnera) bude stanovena 

rozdílná míra podpory, bude z administrativního hlediska míra podpory v ISKP21+ stanovena 

jako vážený průměr jednotlivých odpovídajících měr podpory ve vztahu k celkovým způsobilým 

výdajům (tzv. směsné procento míry podpory). Takto stanovená míra podpory se uplatní na 

každou žádost o platbu v průběhu realizace projektu. Avšak z hlediska výše podpory stanovené 

pro každou část nebo subjekt v projektu, nesmí v konečném důsledku celková výše podpory 

překročit míry podpory stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace pro příslušnou část nebo 

subjekt. Příklad výpočtu směsného procenta viz Příloha č. 8 této výzvy.  

3.3. Způsob financování 

Financování probíhá prostřednictvím žádostí o platbu v systému ISKP21+, a to buď v režimu 

předfinancování před vzniklými výdaji tzv. ex ante nebo průběžné financování po vzniku výdajů 

tzv. průběžné ex post dle typu příjemce: 

a) Ex ante u následujících příjemců: 

‑ právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané 

v rejstříku škol a školských zařízení,6 

 

4 Je-li daný subjekt v pozici partnera s finančním příspěvkem, maximální míra podpory ze státního rozpočtu nesmí být vyšší, než 

je tomu u příjemce dotace. 

5 Ve smyslu definice uvedené v Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, v Obecném nařízení o 

blokových výjimkách (GBER) a v zákoně o podpoře výzkumu a vývoje. 

6 Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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‑ veřejné vysoké školy7 a výzkumné organizace zapsané v Seznamu výzkumných 

organizací8, 

‑ zapsané spolky, 

Výše 1. zálohové platby je 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Následující 

zálohové platby jsou příjemci podpory vypláceny dle plánovaných potřeb projektu, 

přičemž celkový objem záloh vyplacený příjemci podpory v daném okamžiku nesmí 

překročit objem prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem podpory a schválených MŽP 

o více než 30 % způsobilých výdajů projektu a celkový objem záloh vyplacený příjemci 

podpory nesmí překročit částku ve výši 85 %, resp. 95 % (viz bod 3.2. Výše a míra podpory) 

způsobilých výdajů projektu. 

 

b) Průběžné ex post u ostatních příjemců. 

Další podmínky pro oblast způsobu financování jsou uvedené v kapitole B.1.6.5 Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 

2021–2027 (dále jen „PrŽaP OP ST“) 

3.4. Oprávnění žadatelé a podporované typy projektů 

Výzva je určena pro žadatele, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu 

přiznaného Regionální stálou konferencí Karlovarského kraje.9 Na daný projekt může být podána 

jen jedna žádost. 

3.5. Partnerství 

Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. Partner 

může být s finančním příspěvkem nebo bez. Žadatel je povinen před vydáním Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace předložit smlouvu o partnerství uzavřenou se všemi partnery projektu. 

Výdaje vzniklé na základě smlouvy o partnerství nemohou být považovány za dodavatelsko-

odběratelský vztah (mezi partnery nelze výdaje proplácet na základě fakturace) a je možné tyto 

výdaje nárokovat za dané období v souladu s rozpočtem a principy uvedenými v partnerské 

smlouvě. Celkovou odpovědnost za správné a efektivní využívání poskytnutých finančních 

prostředků nese žadatel, který má také právní a finanční odpovědnost vůči poskytovateli 

prostředků, a to na základě právního aktu o přidělení finančních prostředků. 

3.5.1     Okruh oprávněných partnerů   

Okruh oprávněných partnerů není omezen nad rámec kapitoly C.12 PrŽaP OP ST. 

 

7 Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů. 
8 Ve smyslu definice uvedené v Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, v Obecném nařízení o 

blokových výjimkách (GBER) a v zákoně o podpoře výzkumu a vývoje. 
9 Seznam projektů, které nesou strategický status k termínu vyhlášení výzvy, je k dispozici zde: https://www.rskkvk.cz/databaze-

projektovych-zameru 

https://www.rskkvk.cz/databaze-projektovych-zameru
https://www.rskkvk.cz/databaze-projektovych-zameru


 

 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4; IČ: 00020729 

www.opst.cz 

5/19 

3.5.2     Podporované aktivity partnerů 

Rozsah podporovaných aktivit partnerů a stanovení jejich role v rámci partnerství se řídí studií 

proveditelnosti projektu.  

Další podmínky a pravidla a zapojení partnerů se řídí kapitolou C.12 PrŽaP OP ST.   

3.6. Veřejná podpora 

Výzva umožňuje poskytování veřejné podpory na základě Pokynů pro podporu v oblasti klimatu, 

energetiky a životního prostředí (CEEAG), dále v režimech de minimis, na základě tzv. obecného 

nařízení o blokových výjimkách (GBER), Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, i 

v režimu služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Výzva umožňuje kombinaci více 

režimů veřejné podpory, případně uplatnění režimu veřejné podpory pouze na část projektu. 

Určení odpovídajícího nastavení veřejné podpory je předmětem procesu zpracování žádosti.    

V rámci procesu předkládání žádosti v systému IS KP 21+ nevyplňuje žadatel pole výběru režimu 

veřejné podpory, pokud k tomu není předběžně instruován. K doplnění a eventuálnímu 

zapracování dodatečných úprav do žádosti a jejích příloh bude vyzván v průběhu administrace 

žádosti.  

Další podmínky a podrobnosti pro oblast Veřejné podpory se řídí kapitolou C.8 PrŽaP OP ST. 

4. LOKALIZACE PROJEKTŮ 

Prováděné aktivity musí být realizovány na území Karlovarského kraje. Způsobilé jsou i přípravné 

a další aktivity realizované mimo uvedený region, pokud je nezbytnost těchto aktivit doložena v 

rámci studie proveditelnosti a jejich primární dopad je v území regionu OP ST. 

5. VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 

Výzva umožňuje v rámci strategických projektů podporovat činnosti, které přispívají k provádění 

Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi tyto činnosti patří: 

a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících 

podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně10; 

b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských 

inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst; 

c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami 

a veřejnými výzkumnými organizacemi, a podpora přenosu pokročilých technologií; 

 

10 Produktivní investice do velkých podniků jsou rovněž akceptovatelné, a sice v případě, že tato investice zmírní ztráty 

pracovních míst v důsledku transformace tím, že vytvoří nebo ochrání významný počet pracovních míst, a zároveň tato investice 

nevede k přemístění podniku nebo z něj nevyplývá. (viz kap. C.16 PrŽaP OP ST).  
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d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou 

čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových 

plynů; 

e) investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/2001 (17), včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické 

účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby; 

f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní 

dopravy a jeho infrastruktury; 

g) rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost 

systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud tato zařízení vyrábějí teplo 

výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie; 

h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení; 

i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace 

půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě 

„znečišťovatel platí“; 

j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, 

jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací; 

k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání; 

l) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání; 

m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; 

n) jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných 

případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a 

seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056. 

5.1. Podporované aktivity 

Aktivity přímo související s přípravou a následnou realizací strategického projektu, které jsou 

uvedené ve studii proveditelnosti, a zároveň v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2021/1056 a Operačním programem Spravedlivá transformace. 

5.2. Vyloučené aktivity 

• Investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo 

spalováním fosilních paliv včetně investic souvisejících s materiálním využitím fosilních paliv. 

• Vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich výstavba. 
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• Výroba a zpracování tabáku a tabákových výrobků a jejich uvádění na trh. 

5.3. Cílové skupiny 

Cílové skupiny strategických projektů nejsou omezeny. 

5.4. Přínos projektu a vykazované ukazatele 

Realizace strategických projektů by měla prokazatelně dosahovat kvalitativních a kvantitativních 

přínosů k provádění Plánu spravedlivé územní transformace. Každý jednotlivý projekt je povinen 

realizací aktivit naplňovat výstupové a výsledkové indikátory a rovněž specifické výkonností 

parametry.  

5.4.1 Povinně volitelné indikátory 

V rámci vyplnění žádosti v systému ISKP21+ volí žadatel v tabulce povinně volitelných indikátorů 

právě ty indikátory, které jsou projektu přiřazeny v Tabulce č. 2 Výzvy. Tyto indikátory jsou 

povinné k naplnění. 

Tabulka č. 2 Indikátory povinné k naplnění, které žadatel vybírá z povinně-volitelných indikátorů    

Název projektu Ukazatel výstupu Ukazatel výsledku 

Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a 

kreativní kancelář – 4K 

RCO76 RCR01 

Centrum lázeňského výzkumu (CLV) RCO76 RCR102 

Chytrá krajina 2030+ RCO14 RCR102, RCR11 

Karlovarské inovační centrum RCO76 RCR01 

Krajský Business Park Sokolov (KBPS) RCO38 RCR52 

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a 

jeho okolí 

RCO77 RCR77 

Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary 

RCO67 RCR71 

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality 

Medard 

RCO38 RCR52 

Sokolovská investiční a green development RCO38 RCR52 

Vl:Aštovka RCO76 RCR11 

 

5.4.2     Specifické výkonnostní parametry (SVP) 

V průběhu administrace žádosti mohou být na základě informací uvedených ve studii 

proveditelnosti stanoveny na straně Fondu dodatečné výkonnostní parametry projektu, které 

jsou v této studii uvedené, a které budou následně součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

jako podmínky jeho plnění. Pro výběr SVP platí následující: 

a) jsou vztažené k naplnění účelu a cílům projektu a jeho jednotlivých aktivit;   
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b) jsou vybrány s ohledem na vazbu účelu projektu na Oblast podpory definované článkem 8 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056. Vybrány mohou být jen takové 

výkonnostní parametry, které odpovídají oblasti podpory, pod kterou projekt spadá. 

V případě, že projekt zasahuje do více oblastí, mohou být SVP vybrány ze všech relevantních 

oblastí; 

c) součet indikátorů (bod 5.4.1 Výzvy) a SVP na jednotlivém projektu nesmí přesáhnout 10 

položek; 

V případě, že studie proveditelnosti neobsahuje kvantitativní vymezení výkonnosti jednotlivých 

aktivit, Fond může žadatele v průběhu administrace žádosti vyzvat k jejich doplnění. O výběru 

SVP, metodice jejich sledování a požadavcích na udržitelnost je žadatel v průběhu administrace 

žádosti informován, přičemž může vznést k jejich výběru námitky, jejichž relevance je následně 

posouzena.   

Seznam všech povinných indikátorů uvedených v Tabulce č.2, včetně metod jejich výpočtu a 

prokazování je uveden v Metodice pro sledování indikátorů a specifických výkonnostních 

parametrů (SVP) strategických projektů, která je publikovaná na webových stránkách Fondu. 

V metodice jsou rovněž specifikována i obecná pravidla pro plnění SVP. Pokud je jako SVP 

vybrán parametr, který odpovídá definici povinně volitelného indikátoru, případně je znění 

předdefinováno v metodice, uplatňují se na něj pravidla v této metodice definovaná.  

Další výstupy a výsledky, které nejsou vyjádřitelné indikátorem nebo SVP, mohou být uvedené 

na Rozhodnutí o poskytnutí dotace (např. konkrétní jednorázový výstup). Další podmínky pro 

oblast indikátorů a SVP se řídí kapitolou C.9 PrŽaP OP ST.  
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6. INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ 

6.1. Věcná a časová způsobilost 

Za způsobilé se označují takové výdaje, které jsou v souladu s předkládanou studií 

proveditelnosti a jsou nezbytné pro zajištění realizace projektu, tj. naplnění jeho účelu a cílů. 

Za předpokladu splnění podmínek veřejné podpory (nesmí být porušen tzv. motivační účinek11) 

způsobilým výdajem pro příspěvek z OP ST je výdaj, který vznikl příjemci podpory nebo 

partnerovi s finančním příspěvkem a byl uhrazen od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.12  

V řádně odůvodněných případech může být způsobilost výdajů na základě rozhodnutí Fondu 

prodloužena až do 31. 12. 2029. 

6.2. Obecné podmínky způsobilosti výdajů 

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které splňují všechny níže uvedené 

podmínky: 

a) jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU, 

b) jsou v souladu s příslušnou výzvou a vydanými metodickými pokyny, 

c) jsou v souladu s kap. C.4 Pravidel pro příjemce 

d) jsou přiměřené, tj. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým, 

e) jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, 

f) jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou v souladu s čl. 4 výzvy, 

g) výdaje jsou skutečně proplacené nejdříve 1. 1. 2021 a nejpozději do data ukončení 

způsobilosti výdajů, 

h) v případě, že se jedná o osobní náklady, můžou být tyto skutečně proplacené až do dvou 

měsíců od data ukončení způsobilosti výdajů,  

i) na projektu nesmí být dvojí financování,13 

j) v případě uplatnění režimu veřejné podpory musí být výdaje v souladu s podmínkami 

příslušného předpisu, nebo Rozhodnutí EK. 

k) Žadatel ani partner s finančním příspěvkem nesmí být podnikem v obtížích. 

 

11 např. podle čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) se tento předpis použije pouze na veřejnou podporu, která má 

motivační účinek. 

12 Výjimka viz kapitola 6.2 bod (h).  

13 V případě zapojení dalších veřejných prostředků do financování projektu, nesmí dojít ke dvojímu financování způsobilých výdajů, 

na které je poskytována podpora. Příjemce a partner s finančním příspěvkem je povinen o zapojení dalšího typu podpory Fond 

neprodleně informovat a předložit příslušný právní akt, kterým byla podpora přiznána příp. na vyžádání doložit Fondu účetní 

výkazy apod. za celý dotčený zdroj financování. 
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l) Výdaj může být výjimečně uhrazen bankou nebo jinou finanční institucí na základě 

smluvního vztahu s příjemcem podpory.14 

6.3. Specifické způsobilé výdaje 

Způsobilé jsou nezbytné výdaje, které jsou v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory a 

s předkládanou studií proveditelnosti, jsou zahrnuty v rozpočtu projektu a slouží pro zajištění 

přípravy a realizace strategického projektu. Další podmínky a podrobnosti pro oblast 

způsobilosti výdajů, včetně informací o obecně nezpůsobilých výdajích se řídí kapitolou C PrŽaP 

OP ST. 

Způsobilé výdaje v této výzvě jsou všechny jmenované výdaje v kapitole C.4 Pravidel pro 

žadatele. Zpracování projektové dokumentace je v této výzvě přímým nákladem. Zpracování 

příloh žádosti a administrace VZ před podáním žádosti je v této výzvě přímým nákladem.  

6.4. Specifické nezpůsobilé výdaje 

• Výdaje v oblasti rezidenční zástavby a bydlení, včetně přípravy infrastruktury pro takové 

využití, nejedná-li se o investice v souladu s bodem (n) článku 5 výzvy. 

• Výdaje na grantové a dotační nástroje a schémata, která by realizoval žadatele a/nebo 

partner s finančním příspěvkem. 

• V případě investičních aktivit (etap projektu) po ukončení investiční fáze, veškeré výdaje 

související s následným provozem nebo užíváním investice.15 

• V případě neinvestičních aktivit (etap projektu) veškeré výdaje, které jsou vynakládány po 

dosažení stanovených cílů projektu nebo jeho dílčí etapy, a které nesouvisí s jejich 

naplněním. 

• Veškeré výdaje, které jsou v rozporu s principem „znečišťovatel platí“ a související přímé i 

nepřímé výdaje. 

• Veškeré přímé a nepřímé výdaje související se sanacemi a rekultivacemi území dotčeného 

těžbou ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Veškeré přímé a nepřímé výdaje související s realizací postupu vyplývajícího z analýzy rizik 

kontaminovaných míst (viz bod i) kapitoly D.2 PrŽaP OP ST, pokud není prokázáno, že 

žadatel zátěž nezpůsobil a její původce neexistuje. Tyto výdaje jsou vždy nezpůsobilé, pokud 

je žadatel jedním z následujících subjektů: 

o Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 

majetek nabyli na základě schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o 

 

14 Primárně se jedná o případ projektů financovaných systémem EPC s využitím instrumentu postoupení pohledávky zhotovitele. 

Dále se toto týká případů, kdy faktura hrazena z centrálního bankovního účtu úvěrující banky na základě pokynu příjemce. 

15 Ukončením investiční fáze se rozumí datum uvedení stavby k trvalému provozu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, ohlášení, doložení oslovení 

stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). V případě jiných než stavebních investic, se ukončením 

investiční fáze rozumí např. účetní datum zařazení investice do užívání. 
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privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na 

jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a kterým vláda přiznala úhradu nákladů 

na odstraňování škod na životním prostředí váznoucích na privatizovaném 

majetku podle § 18 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu 

národního majetku České republiky, nebo po 1. lednu 2006 podle § 5 odst. 3 písm. 

c) bod 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České 

republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České 

republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a kteří úhradu těchto 

nákladů čerpali nebo čerpají podle ekologické smlouvy uzavřené s Fondem 

národního majetku nebo po 1. lednu 2006 s Ministerstvem financí.  

o Nabyvatelé majetku státních podniků nebo jiných státních organizací, kteří 

majetek nabyli na základě zákona č. 92/1991 Sb., ve smlouvě o převodu 

privatizovaného majetku výslovně převzali závazek k odstranění starých 

ekologických zátěží a z titulu převzetí tohoto závazku jim byla Fondem národního 

majetku nebo po 1. lednu 2006 Ministerstvem financí poskytnuta adekvátní sleva z 

kupní ceny za privatizovaný majetek.  

o Právní nástupci státních organizací, kteří byli založeni ve formě obchodních 

společností v souvislosti s transformací těchto státních organizací, a to na základě 

zákona, kterým byla taková obchodní společnost založena a určena jako právní 

nástupce původní organizační složky státu, jakož i nabyvatelé majetku od takto 

zákonem založené obchodní společnosti, bez ohledu na to, zda jde o právnické 

nebo fyzické osoby (např. společnost České dráhy a.s., která byla zákonem č. 

77/2002 Sb. určena jako právní nástupce organizační složky státu České dráhy, 

jakož i nabyvatelé majetku od této obchodní společnosti)." 

6.5. Rozsah zjednodušených metod vykazování 

V projektech této výzvy je použita paušální částka na nepřímé náklady, jednorázová částka na 

vybrané pozice administrativního týmu a jednotkové náklady na členy odborného týmu a 

jednorázová částka na zpracování evaluační zprávy. Pravidla pro stanovení a vykazování ZMV se 

řídí Pravidly pro žadatele a zejména přílohami č. 3 a č. 2 PrŽaP OP ST.  

7. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY A ADMINISTRACE ŽÁDOSTI 

7.1. Výběr projektů pro poskytnutí podpory 

Proces výběru projektů od fáze kontroly žádosti z pohledu úplnosti, formální správnosti a 

oprávněnosti, až po fázi přípravy a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je součástí přílohy č. 

11 výzvy. 

7.2. Podmínky v průběhu realizace podpořeného projektu 

a) Příjemce/ partner s finančním příspěvkem je povinen při zadávání zakázek / veřejných 

zakázek pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek postupovat podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení 

zadávacího řízení (dále také „ZZVZ“) a/nebo podle Pokynů pro zadávání zakázek v OPŽP+ 

(dále také „Pokyny OPŽP“). Aktuálně platné Pokyny OPŽP jsou zveřejněny na webových 

stránkách www.sfzp.cz. 

http://www.sfzp.cz/
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b) Veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci 

žadatele dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel je povinen všechny transakce 

související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí s projektem 

nesouvisejících a je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. 

c) V případě zapojení dalších veřejných spolufinancujících subjektů do financování projektu, 

nesmí dojít ke dvojímu financování způsobilých výdajů, na které je poskytována podpora. 

Příjemce / partner s finančním příspěvkem je povinen o zapojení dalšího typu podpory 

Fond neprodleně informovat a předložit příslušný právní akt, kterým byla podpora 

přiznána. 

d) Příjemce/ partner s finančním příspěvkem je povinen umožnit kontrolu opatření včetně 

kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem, případně jiným příslušným 

kontrolním orgánům. 

e) Příjemce / partner s finančním příspěvkem umožní pořízení fotodokumentace Fondem 

nebo MŽP pověřenou osobou za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 

f) Pokud poskytnutí podpory vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, 

nelze podporu poskytnout. 

g) Fond si vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn 

v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků. 

h) Studie proveditelnosti, je ve znění, ve kterém je k datu vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, pro žadatele v průběhu realizace projektu i během období udržitelnosti závazná.   

i) Příjemce/ partner s finančním příspěvkem je povinen dodržovat podmínky 1. až 10. z 

kapitoly C.13 PrŽaP OP ST (princip DNSH). 

7.3. Čerpání podpory 

a) Financování projektů je možné až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a probíhá 

bezhotovostním převodem finančních prostředků ze státního rozpočtu v Kč na bankovní 

účet žadatele16 uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

b) Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů, uvedených v kapitole 6 této 

výzvy.  

8. UDRŽITELNOST PROJEKTU 

Pravidla a podmínky udržitelnosti projektu se řídí kapitolami B.1.4 a D.3.8 PrŽaP OP ST. 

Udržitelnost dílčích aktivit projektu je dále specifikovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

16 V případě příspěvkových organizací Územně samosprávních celků na účet zřizovatele. 
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9. PUBLICITA 

Každý příjemce dotací z OP ST je povinen respektovat pravidla publicity a propagace fondů EU. 

Podmínky publicity jsou popsány v kapitole C.3 PrŽaP OP ST. Forma propagace je závislá na typu 

realizovaného projektu a na celkových nákladech projektu. Závazné vzory a pravidla pro použití 

symbolu Evropské unie definuje Grafický manuál publicity, který zároveň upřesňuje požadavky 

a doporučení na obsah a formu jednotlivých povinných i volitelných nástrojů povinné publicity.  

10. DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ ŽADATELEM 

Fond může v průběhu administrace žádosti, jakož i v průběhu realizace, po dobu udržitelnosti a 

životnosti projektu kdykoliv požádat žadatele o dodání dodatečných dokladů a dokumentace.   

10.1. Dokumenty předkládané k podání žádosti 

a) Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která je přílohou č. 1 výzvy. 

b) Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy popisující předpoklady a způsob výpočtu 

datových údajů ve finanční analýze. 

c) Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním příspěvkem) k žádosti o podporu 

strategického projektu část A, které je přílohou č. 3 výzvy. 

d) Kumulativní rozpočet projektu dle závazného vzoru, který je přílohou č. 6 výzvy s rozdělením 

na investiční a neinvestiční výdaje. 

e) Vyjádření partnera o spolupráci (je-li relevantní), viz kapitola C.12 PrŽaP OP ST.   

f) Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (je-li relevantní) – plná moc 

pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem. Plná moc musí být podepsána 

elektronickým nebo vlastnoručním podpisem zmocnitele a zmocněnce. 

g) V případě, že je žadatelem a/nebo partnerem s finančním příspěvkem příspěvková 

organizace, souhlas zřizovatele s předložením projektu do výzvy, a zároveň souhlas 

zřizovatele s dofinancováním projektu. 

h) Informace a údaje podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., zejména úplný výpis z 

evidence skutečných majitelů, jedná-li se o evidující právnickou osobu podle zákona č. 

37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 

i) Analýzu dopadu realizace produktivní investice velkého podniku na pracovní trh. Formulář 

pro zhotovení analýzy je přílohou č. 9 výzvy. 

j) Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí 

(SEA), které jsou přílohou této výzvy č. 4. Jednotlivé podmínky jsou uvedené v příloze č. 5 

výzvy. 

k) V případě, že charakter aktivit projektu odpovídá písmenu (i) kapitoly 5 výzvy:  

i. musí se pozemky a stavby takového projektu nacházet v hranicích území dotčeného 

těžbou uhlí a na plochách spojené průmyslové činnosti. Toto území je blíže vymezeno 

v mapových podkladech, které jsou uvedeny v příloze č. 14 výzvy,  
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ii. nebo musí být pozemky a stavby vedeny v Národní databázi brownfieldů agentury 

CzechInvest.  

Mimo výše uvedené plochy lze podpořit pouze síťovou infrastrukturu prokazatelně 

nezbytnou pro realizaci projektu (např. napojení pozemní komunikace, elektrické sítě 

apod.). 

Žadatel spolu s žádostí předloží zakreslení pozemků a staveb projektu do mapových 

podkladů ve formátu .pdf a ve vektorovém formátu GIS (např. Shapefile). 

l) Analýzu prověření infrastruktury z hlediska klimatické odolnosti v oblasti mitigace (je-li 

relevantní, viz příloha č. 7 výzvy). 

m) Analýzu prověření infrastruktury z hlediska klimatické odolnosti v oblasti adaptace (je-li 

relevantní, viz příloha č. 7 výzvy). 

n) V případě, že je projekt zcela nebo částečně realizován v území vyžadující sanace a 

rekultivace území dotčeného těžbou ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (Horní zákon), předloží žadatel čestné 

prohlášení deklarující, zda veškeré povinnosti vyplývající z Horního zákona a plánů sanace a 

rekultivace pro dané území byly splněny případně v jakém rozsahu dosud splněny nebyly. 

V případě, že z čestného prohlášení vyplývá, že povinnosti z Horního zákona nebyly v území 

realizace projektu dosud naplněny, doloží žadatel plán sanací a rekultivací pro dané území, 

detailní harmonogram a rozpis úkonů vedoucí k dokončení těchto prací včetně komentáře 

k souladu s harmonogramem realizace projektu. 

o) V případě, že realizace projektu bude probíhat v lokalitách, které jsou vedeny v Systému 

evidence kontaminovaných míst (SEKM)17, předloží žadatel spolu s žádostí o podporu 

analýzu rizik kontaminované lokality (analýzy zpracované po roce 2011 musí být v souladu s 

metodickým pokynem MŽP č. 1/2011) se souhlasným stanoviskem odboru 

environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ) MŽP. Analýza musí rovněž zahrnovat 

informaci o souladu harmonogramu zajištění postupu vyplývajícím z této analýzy a 

harmonogramu realizace strategického projektu. 

p) V případě, že žadatel bude požadovat financování dalšího postupu vyplývajícího z analýzy 

rizik z prostředků OP ST (viz bod o kapitoly 10.0 výzvy), předloží rovněž jeden z níže 

uvedených dokladů, prokazující, že žadatel zátěž nezpůsobil a její původce neexistuje: 

• Pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu potvrzující výše uvedené 

skutečnosti. 

• Privatizační projekt na majetek státního podniku nebo jiné organizační složky státu 

zpracovaný podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na 

jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, kterým žadatel prokáže, že do tohoto 

privatizačního projektu nebyly zahrnuty závazky k odstranění starých ekologických 

zátěží váznoucích na privatizovaném majetku a současně odkaz na obchodní 

rejstřík, kterým žadatel prokáže, že státní podnik nebo jiná organizační složka státu, 

 

17www.sekm.cz 

http://www.sekm.cz/
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která je původcem znečištění, již neexistuje (zanikla a byla vymazána z obchodního 

rejstříku). 

• Potvrzení zakladatele státního podniku, který je původcem znečištění a který po 

privatizaci jeho majetku existuje v podobě tzv. zbytkového státního podniku, ze 

kterého bude zřejmé, že s ohledem na nepříznivou ekonomiku a finanční situaci 

nelze na zbytkovém státním podniku požadovat, aby staré ekologické zátěže 

odstranil za použití svých prostředků. 

• Doklad potvrzující skutečnost, že žadatel nabyl majetek dotčený starými 

ekologickými zátěžemi z likvidační podstaty nebo konkursní podstaty státního 

podniku nebo jiné organizační složky státu a že není právním nástupcem státního 

podniku nebo jiné organizační složky státu v likvidaci nebo v úpadku. 

• Doklad vystavený MŽP nebo ČIŽP osvědčujícího skutečnost, že žadatel není 

původcem znečištění majetku a že skutečný znečišťovatel neexistuje nebo není 

znám. 

q) Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH (viz příloha č. 12 

výzvy). 

r) V případě investic zaměřených na výstavbu zařízení pro sběr nebo využití odpadů, žadatel 

dokládá: 

• soulad se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového 

hospodářství daného kraje, prostřednictvím vyjádření příslušného krajského úřadu; 

• potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů (pokud se nejedná o 

vlastní odpad), v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného 

zařízení uvažované pro všechny přijímané odpady;  

• Analýzu potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci 

projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a 

projekt lze na základě uvedených údajů posoudit. Součástí popisu projektu (Analýza 

potenciálu produkce odpadů) je koncept sběru a svozu v daném území. Projektem je 

stanovena nově vytvořená kapacita systému/zařízení. 

s) Další přílohy vyplývající z požadavků Regionální stále konference (je-li relevantní). 

10.2. Dokumenty předkládané po výběrové komisi 

Dokumenty předkládané žadatelem a každým partner s finančním příspěvkem (je-li relevantní): 

a) Podepsaná smlouva o partnerství mezi příjemcem a partnerem., viz PrŽaP OP ST kapitola 

C.12. Seznam minimálních požadavků na obsah smlouvy o partnerství je přílohou č. 10 této 

výzvy (je-li relevantní). 

b) Příloha Prohlášení žadatele k žádosti o podporu strategického projektu část B, která je 

přílohou této výzvy č. 3. 

c) Aktuální výkazy pro vyhodnocení podniku v obtížích ve smyslu čl. 2, odst. 18 nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014. 
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d) Příloha pro stanovení velikosti a ekonomické skupiny projektu, která je přílohou PrŽaP OP 

ST18. 

e) Doklad o vedení bankovního účtu, na který bude poskytována podpora. 

f) Podklady k doložení případné zástavy na předmětu podpory19. 

g) Podklady ke kontrole dvojího financování20. 

h) V případě, kdy není žadatel/ partner s finančním příspěvkem vlastníkem nemovitostí 

(pozemků a staveb) v/na kterých je projekt realizován, předloží dokument dokládající právní 

vztah k těmto nemovitostem, ze kterého bude patrné trvání vztahu minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu. Právní vztah musí zajistit realizovatelnost projektu v souladu s žádostí 

o podporu a pravidly této výzvy a PrŽaP OP ST. Z nájemní smlouvy (nebo jiného písemného 

dokumentu) musí být zároveň zřejmé, že vlastník souhlasí s realizací projektu a umožní, aby 

výsledky realizace projektu byly zachovány minimálně po dobu udržitelnosti. 

i) V případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku nebo jiné nemovitosti také Smlouva 

o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva a Ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

10.3. Podklady k žádosti o platbu a ukončení projektu 

Informace o předkládaných podkladech k ŽoP a ukončení projektu jsou součástí PrŽaP OP ST 

 K ukončení projektu předkládá žadatel následující podklady: 

• V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – prohlášení o 

shodě, ES technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, že se jedná o 

stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a 

budou využívány mimo uzavřený areál. 

• Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný 

souhlas že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání kolaudačního souhlasu či 

rozhodnutí relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení 

zařízení do trvalého provozu, ohlášení dokončení stavby stavebnímu úřadu apod.  

 

18 Příloha není relevantní pro FO nepodnikající, ÚSC a jejich PO, Svazky měst a obcí, OSS, SPO, Státní fondy a Správu železnic. 

19 Žadatel / partner s finančním příspěvkem je povinen neprodleně oznámit SFŽP uzavření jakékoli smlouvy týkající se zástavy 

předmětu podpory, a to ve kterékoliv fázi administrace projektu. Zástava předmětu podpory podléhá souhlasu Fondu a je 

možná pouze ve prospěch úvěrující banky s licencí ČNB. V případě, že příjemce / partner s finančním příspěvkem chce zastavit 

předmět podpory, doloží Fondu spolu s žádostí úvěrovou smlouvu nebo závazný úvěrový příslib, zástavní smlouvu a případně 

referenci úvěrující banky s licencí ČNB o řádném splácení úvěru / zápůjčky a o eliminaci rizik spojených se zástavou na předmětu 

podpory (je-li banka schopná toto poskytnout), popř. další právní dokumenty vztahující se k právní zátěži. 

20 Pokud žadatel/partner s finančním příspěvkem v žádosti o podporu zakomponoval do financování projektu (na zajištění podílu 

vlastních zdrojů) další subjekty, musí bezodkladně doložit Fondu smlouvy nebo jiné dokumenty, na jejichž základě bude 

spolufinancování probíhat, a to po celou dobu trvání projektu. 
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• Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu – prostá kopie.  

• Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených rozhodnutím o 

poskytnutí dotace. 

10.4. Další podklady 

Nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu předkládá příjemce Fondu neúčetní 

sumativní evaluaci zhotovenou externím nezávislým zpracovatelem, která vyhodnotí, zda a v jaké 

míře projekt naplnil své jednotlivé cíle a jaké byly dopady jeho realizace. Fond stanoví osnovu a 

zpracovatele v průběhu realizace projektu. 

10.5. Podmínky pro změnu výzvy:  

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

změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem pro 

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. 

11. KONTAKTY 

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se 

zástupci MŽP a Fondu. 

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu spravedliva.transformace@sfzp.cz. 

12. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Závazná osnova studie proveditelnosti a logického rámce 

Příloha č. 2 Pokyny SFŽP ČR pro hodnocení podniku v obtížích 

Příloha č. 3 Prohlášení žadatele k žádosti o podporu strategického projektu část A a B  

Příloha č. 4 Podmínky vycházející z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA) 

Příloha č. 5 Vzor prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na 

životní prostředí (SEA)  

Příloha č. 6 Kumulativní rozpočet projektu 

Příloha č. 7 Vodítka pro posouzení klimatické odolnosti – strategické projekty 

Příloha č. 8       Příklad výpočtu míry podpory v případě kombinace více režimů veřejné podpory 

na projektu 

Příloha č. 9  Formulář pro zpracování analýzy dopadů investice na trh práce 

Příloha č. 10 Seznam minimálních požadavků na znění smlouvy o partnerství 

Příloha č. 11  Výběr operací strategického významu 

Příloha č. 12  Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH. 

mailto:spravedliva.transformace@sfzp.cz
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Příloha č. 13 Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků v zájmové oblasti 

projektu 

Příloha č. 14 Mapové podklady pro vymezení území dotčeného těžbou a souvisejícím 

průmyslem 


