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Prioritní osa 1 – specifické cíle
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
•1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a
vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
•1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a
množství
•1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
•1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
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Prioritní osa 1 – alokace Fondu soudržnosti

PO 1 celkem

768 767 183 EUR

SC 1.1

45 %

345 945 233 EUR

9,3 mld. Kč + 1 mld. Kč

SC 1.2

15 %

115 315 077 EUR

3,1 mld. Kč

SC 1.3

30 %

230 630 155 EUR

7,1 mld. Kč

SC 1.4

10 %

76 876 718 EUR

2,1 mld. Kč
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Specifický cíl 1.1 - aktivity 1.1.1 a 1.1.2
• Aktivita 1.1.1:
 výstavba kanalizace s napojením na vyhovující ČOV
 výstavba kanalizace při současné výstavbě, modernizaci
a intenzifikaci ČOV; možnost decentralizovaných řešení
likvidace odpadních vod

min. způsobilé výdaje 4 mil. Kč
• Aktivita 1.1.2:
 výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV

min. způsobilé výdaje 1 mil. Kč
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů
SC 1.1 aktivity 1.1.1. a 1.1.2.
• Není omezeno velikostí zdroje znečištění (počtu
obyvatel obce)
• Cíleno především výstavbu nové kanalizace a napojení
nových obyvatel na vyhovující ČOV; dále podchycení
volných výustí
• Projekt musí mít ekologický přínos – projektem dojde k
poklesu vypouštěného znečištění nebo ke zvýšení
účinnosti čištění odpadních vod
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů
SC 1.1 aktivity 1.1.1. a 1.1.2.
• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod vyjádření podniků povodí ve standardizovaném vzoru je
součástí žádosti o podporu
• Soulad s platným PRVKÚK
• K žádosti o podporu – územní rozhodnutí na celý rozsah
stavby; dokumentace pro stavební povolení

6

Specifický cíl 1.1 - aktivity 1.1.1 a 1.1.2
• Intenzifikace ČOV – opodstatněné navýšení kapacity
nebo zvýšení účinnosti při legislativním požadavku na
plnění přísnějších limitů
• Projekty v aglomeraci nad 2000 EO – u ČOV dodržení
emisních limitů závazných pro celou aglomeraci
• Decentralizované řešení jakou součást komplexního
investičně efektivního řešení likvidace odpadních vod v
lokalitě
• Výdaje na individuální čištění odpadních vod
a bezodtoké jímky u jednotlivých nemovitostí nejsou
způsobilé
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Specifický cíl 1.1 - aktivity 1.1.1. a 1.1.2.
• Podpora kanalizace pro veřejnou potřebu
• Podpora oddílné splaškové kanalizace, jednotná
kanalizace jen pokud dojde její výstavbou k odvedení
odpadních vod ze stávajícího systému jednotné
kanalizace na ČOV
• Nelze podpořit rekonstrukci kanalizace
• Max. limit nákladové efektivnosti 90 000 Kč/ EO
 V řešení je návrh úpravy hodnotících kritérií pro projekty
s napojením na ČOV jiné obce
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Specifický cíl 1.1 – aktivita 1.1.3
• Aktivita 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení
povrchových vod živinami (eutrofizace vod) –
podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nadrží
koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží
 záchytné nádrže na jednotné kanalizaci
 technologie na odstraňování fosforu u stávajících ČOV
sedimentační nádrže na přítocích do nádrží
 opatření v nádržích

min. způsobilé výdaje 50 tis. Kč
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Specifický cíl 1.2
• Aktivita 1.2.1:
 Výstavba a modernizace úpraven vody
 Zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a
modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu
zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti

• Aktivita 1.2.2:
 Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné
vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné
potřebě (nelze podpořit rekonstrukci vodovodu)

min. způsobilé výdaje 3 mil. Kč
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Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů
SC 1.2
• Soulad s PRVKÚK
• Projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní
pitnou vodu za předpokladu existence nebo současného
vybudování vyhovujícího systému likvidace OV
• Projektem dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné
vody do vodovodní sítě
• Projektem dojde ke zvýšení množství dodávané pitné
vody
• Úpravny vody – třeba prokázat, že zlepšení nevyhovující
kvality surové vody, nelze dosáhnout zlepšením ochrany
zdroje)
Projekt musí mít přínos – prioritou nové napojení
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Specifický cíl 1.1; 1.2 – oprávnění žadatelé
• Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační
složky státu, státní podniky, městské části hl. města
Prahy, příspěvkové organizace, obchodní
společnosti
• Upřesnění v rámci výzev – vlastníci vodovodů nebo
kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. č. 274/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Žadatel = hlavní vlastník vodohospodářské
infrastruktury
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Specifický cíl 1.1.; 1.2 – výše podpory
• Výše podpory 85 % z celkových způsobilých výdajů
projektu; po odečtení příjmů projektů metodou flat
rate (jednorázovým snížením paušální sazbou) ve výši
25 %; faktická výše podpory 63,75 %
• Ze SFŽP není kofinancování; možnost půjčky ze SFŽP

(výzva č. 2/2016)
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Specifický cíl 1.1; SC 1.2 – způsobilé výdaje
• přímé realizační výdaje - přímo přispívající ke splnění
cílů příslušného projektu - lze zahrnout i náklady na
dokumentaci skutečného provedení.
• projektová příprava, autorský a technický dozor
maximálně do výše 6 – 10%
• daň z přidané hodnoty
• propagace (výše příspěvku dle nákladovosti projektu)
Specifické způsobilé a nezpůsobilé výdaje na opatření
podrobný popis výdajů je v kapitole B Pravidel pro žadatele a příjemce
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SC 1.1 - přehled vyhlášených výzev

Počet
přijatých
žádostí

Celkem
schválená
podpora FS

Celkem
úspěšných
žádostí

Výzva
č.

Období otevření
výzvy

1

08-11/2015

750 mil. Kč

10

323,5 mil. Kč

10

21

10/2015 – 01/2016

3,3 mld. Kč

195

3,9 mld. Kč

128

38

10/2016 – 01/2017

100 mil. Kč

0

0

0

42

10/2016 – 01/2017

3,6 mld. Kč

194*

?

?

80 - ITI

01/2017 – 01/2019

370 mil. Kč

?

?

?

alokace

*probíhá hodnocení projektů, podané žádosti cca 5 mld. Kč, vyrozumění

žadatelů 06/2017
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SC 1.2 - přehled vyhlášených výzev

Výzva č.

Období otevření
výzvy

2

08-11/2015
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Počet
přijatých
žádostí

alokace

Celkem
schválená
podpora FS

Celkem
úspěšných
žádostí

50 mil. Kč

1

10,5 mil. Kč

1

10/2015 – 01/2016

1,6 mld. Kč

43

671,5 mil. Kč

34

43

10/2016 – 01/2017

1,2 mld. Kč

74*

?

?

81 - ITI

01/2017 – 01/2019

30 mil. Kč

?

?

?

*probíhá hodnocení projektů, podané žádosti cca 1,3 mld. Kč, vyrozumění
žadatelů 06/2017
*
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SC 1.1 a 1.2 – plánované výzvy
• Podle současného střednědobého harmonogramu se
jedná o poslední výzvy do OPŽP 2014-2020
 SC 1.1 aktivity 1.1.1 a 1.1.2:
71. výzva
Předpokládaná alokace FS 2,05 mld. Kč
 SC 1.1 aktivita 1.1.3:
72. výzva
Předpokládaná alokace FS 750 mil. Kč
 SC 1.2 aktivity 1.2.1 a 1.2.2:
73. výzva
Předpokládaná alokace FS 1,23 mld. Kč
Předpokládané termíny:
Vyhlášení výzvy
14.9.2017
Zahájení příjmu žádostí 16.10.2017
Ukončení příjmu žádostí 18.01.2018
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Změny v administraci projektů
• Ex-ante kontrola veřejných zakázek – jen na vzorku
projektů
• U všech zakázek ex-post kontrola před RoPD
• Podmínky RoPD – jasně definované sankce za
nesplnění indikátorů projektů (zveřejněny vzorové
podmínky RoPD)
• Ihned po uzavření SMoD zpracovat nástroj
Udržitelnost 2014+
• IS KP 2014+
• Veškeré informace na www.opzp.cz;
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Více na: www.opzp.cz
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Děkuji za pozornost!
Ing. Ivana Vráblíková

Ředitelka odboru ochrany vod, Státní fond životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

