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VÝZVA Č. OPST 12/2023  

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU NA INOVATIVNÍ 

A PILOTNÍ PROJEKTY OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

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

životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) výzvu na poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021–2027.  

 

 

 

Název výzvy Inovativní a pilotní projekty Oběhového hospodářství – Ústecký kraj 

Název programu Operační program Spravedlivá transformace 

Číslo výzvy v MS 10_23_012 

Priorita 
P 2 Ústecký kraj 

Specifický cíl 
SC 2.1 FST 

Druh výzvy 
Průběžná 

Podporované aktivity Inovativní a pilotní projekty Oběhového hospodářství. 

Oprávnění žadatelé Subjekty vymezené v kapitole 3.6 této výzvy.  

Termíny výzvy  Datum vyhlášení výzvy 15. 2. 2023. Příjem žádostí do 1. kola probíhá od 

15. 2. 2023 (12:00 h) do 31. 7. 2023 (12:00 h). Předpokládaný příjem 

žádostí do 2. kola je 02. 10. 2023 (12:00 h). 

Období realizace  Datum pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2028.  

Výše podpory  Dle aplikovaného článku GBER. 

Alokace Alokace výzvy je 940 mil. Kč.  
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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.  

Oběhové hospodářství je jedním okruhů podpory Operačního programu Spravedlivá transformace (dále 

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

v Plánu spravedlivé územní transformace. 

1. CÍL A IDENTIFIKACE VÝZVY  

Výzva je určena pro předkládání předběžných žádosti o podporu (projektových záměrů) a následně 

žádostí o podporu, kteří tak informují Fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků OP ST. 

Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, 

předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory. 

Priority:    P 2 Ústecký kraj 

Specifický cíl:    SC 2.1 FST 

Druh výzvy:    Průběžná 

Model hodnocení:   Dvoukolová výzva 

2. TERMÍNY VÝZVY A OBDOBÍ REALIZACE 

• Datum zveřejnění výzvy na webových stránkách:    15. 2. 2023 

• Datum vyhlášení výzvy a zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP21+:  15. 2. 2023 (12:00) 

1. kolo 

• Datum zahájení příjmu projektových záměrů:     15. 2. 2023 (12:00) 

• Datum ukončení příjmu projektových záměrů:     31. 07. 2023 (12:00) 

2. kolo 

• Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí schválených z 1. kola: 02. 10. 2023 (12:00) 

• Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí schválených z 1. kola: 31. 12. 2023 (12:00) 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace:   31. 12. 2028 

• Nejzazší datum finanční způsobilosti výdajů    31. 12. 2027 
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3. FORMA A VÝŠE PODPORY 

3.1. Alokace 

Pro výzvu je nastavena následující alokace:  940 000 000 Kč 

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

prostředků z OP ST. 

3.2. Maximální a minimálně výše podpory 

Zdroj financování:     Fond pro spravedlivou transformaci 

Minimální výše podpory:     8 000 000 Kč 

Maximální výše podpory:    500 000 000 Kč 

Výše podpory se bude odvíjet dle limitů aplikovaných článků GBER.  

3.3. Typ podporovaných projektů    

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

žádost. 

3.4. Způsob financování 

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

ex-post plateb. 

3.5. Míra podpory 

Uplatní se taková míra podpory, která je v souladu s uplatněným režimem veřejné podpory, 

případně rozhodnutím Evropské komise. 

3.6. Oprávnění žadatelé 

Detailní soupis oprávněných žadatelů (příjemců podpory) je uveden v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021–2027. 
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4. PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

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

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPST 2021–

2027 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. 

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

pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021–2027 a touto výzvou pro podávání žádostí. 

Výzva je vypsána jako dvoukolová. V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. 

Projektové záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně 

žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu. Do 

druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených 

projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení hodnotící komise. 

Hodnotící proces projektů výzev je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OP 

ST 2021–2027. 

5. VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ 

V rámci výzvy budou podporovány inovativní a pilotní projekty oběhového hospodářství.  

5.1. Podporované aktivity 

• Výstavba inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické 

recyklace ostatních a nebezpečných odpadů vyjma odpadů spadajících do skupin a podskupin 

č. 01, 02, 03, 10, 16 01, 17, 20 02 a 20 03 dle Katalogu odpadů; 

• Inovativním prvkem/ projektem se pro účely výzvy rozumí:  

o pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, 

jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 

podporované z veřejných prostředků ČR; 

o pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány 

z veřejných prostředků ČR a nemohou být předmětem podpory Operačního programu 

životního prostředí a Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost, slouží jako přenos příkladu dobré praxe a mají prokazatelný 

přínos pro oběhové hospodářství (žadatel dokládá inovativnost takových projektů 

podrobným popisem projektového záměru, příp. odborným posudkem ve formě 

samostatné přílohy k záměru); 

5.2. Cílové skupiny 

Kraj, obce, podniky. 

5.3. Cílová území 

Ústecký kraj. 
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5.4. Ukazatele 

RCO34 Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu  

RCR47 Recyklovaný odpad 

Žadatel je povinen zvolit a vyplnit veškeré uvedené indikátory. 

5.5. Informace o podmínkách veřejné podpory 

Výzva umožňuje podporu projektů dle čl. 14, 41 nebo 47 GBER. 

Podrobné informace o relevantnosti veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OP ST pro období 2021–2027. 

5.6. Synergie/komplementarity: 

Komplementární vazba ve vztahu k výzvě byla identifikována u následujících operačních 

programů ESIF: 

• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), 

• Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

5.7. Udržitelnost 

Doba udržitelnosti je stanovena na pět let a vztahuje se na hlavní část projektu. Od ukončení 

realizace projektu do konce udržitelnosti je příjemce povinen plnit účel (a případně i cíle) 

projektu, udržet dosažené hodnoty indikátorů a zachovat výstupy projektu.  

6. INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ 

Způsobilé výdaje a detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi 

Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ST 2021–2027, včetně způsobilosti výdajů jednotlivých 

kategorií veřejné podpory. 

6.1. 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. 

6.2. Omezení v rámci výzvy 

• Z výzvy nelze podporovat investice zaměřené na energetické využití odpadů. 

• V případě projektů chemické recyklace, musí výstupy vést k materiálovému využití. 

• Z výzvy nelze podporovat pořízení vybavení pro transport odpadu do zařízení, či výstupního 

materiálu ze zařízení a manipulační technika.  
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7. KONTAKTY 

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

ŘO a ZS. 

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

8. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Závazná osnova projektového záměru 

Příloha č. 2 Kumulativní rozpočet projektu (pro 2. kolo) 

Příloha č. 3 Čestné prohlášení k souladu realizace projektu s relevantními podmínkami DNSH dle 

kapitoly C.13. (pro 2. kolo) 

Příloha č. 4 Vodítka pro posouzení klimatické odolnosti (pro 2. kolo) 
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