
 

 

 

Statutární město Olomouc jako nositel integrované územní strategie ITI  

Olomoucké aglomerace 

vyhlašuje 

21. výzvu k předkládání strategických projektů do programových rámců 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OLOMOUCKÉ AGLOMERACI 

 

Identifikace výzvy 

Cíl politiky CP 2 Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa 

Priorita 6 – Rozvoj městské mobility 

Specifický cíl SC 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí 
skleníkových plynů 

SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v 
souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií 
udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici 

SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s 
přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 

SC 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství 
účinně využívající zdroje 

Číslo výzvy ŘO IROP Bude upřesněno 

Opatření integrované 

strategie 

3.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov 
a veřejné Infrastruktury 

3.1.2 Podpora adaptace na dopady změn klimatu, 
prevence rizik a zvýšení odolnosti vůči katastrofám 

3.1.4 Rozvoj modrozelené infrastruktury v intravilánu 

3.1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství 

Druh výzvy Kolová 

 

Časové nastavení výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 20. 1. 2023, 10:00 
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Datum a čas zahájení příjmu 

projektových námětů 
20. 1. 2023, 10:00 

Datum a čas ukončení příjmu 

projektových námětů 
10. 2. 2023, 24:00  

Nejzazší datum ukončení 

realizace projektu 
30. 6. 2029 

Časová způsobilost výdajů Od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2029 

Nejzazší termín pro 

předložení žádosti  

Nejzazší termín pro předložení žádosti do ISKP21+ je 

současně i konečným datem platnosti vyjádření Řídicího 

výboru ITI Olomoucké aglomerace, nejpozději však do 

31. 12. 2027, 14:00 hod. 

Forma podpory 

Oprávnění žadatelé 

 obce  

 městské části hlavního města Prahy – pouze na 

projekty realizované mimo území hlavního města Prahy 

 dobrovolné svazky obcí  

 kraje  

 veřejnoprávní instituce 

 příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

 organizační složky státu 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 

podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a 

inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty 

 vysoké školy, školy a školská zařízení a školské 

právnické osoby 

 nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné 

spolky, obecně prospěšné společnosti 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi 

evidované právnické osoby 
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 státní podniky 

 obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % 

veřejným subjektem 

 fyzické osoby podnikající (pouze pro SC 1.3) 

 fyzické osoby nepodnikající (pouze pro SC 1.3) 

Detailněji v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Životní prostředí pro období 

2021-2027. 

Dostupné zde: https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-

zadatele/   

Alokace výzvy 

FS + EFRR – 180 000 000,- Kč  

Předpokládané členění: 

SC 1.1      63 mil. Kč 

SC 1.2      7 mil. Kč 

SC 1.3      100 mil. Kč 

SC 1.5      10 mil. Kč 

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu 

Míra podpory pro jednotlivé subjekty a jednotlivé aktivity 

je stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

podpory v Operačním programu Životní prostředí pro 

období 2021-2027. 

Dostupné zde: https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-

zadatele/   

Maximální a minimální výše 

celkových způsobilých 

výdajů na projekt 

Minimální výše: 5 000 000,- Kč 

Maximální výše: není stanovena 

Podmínky veřejné podpory 

Podmínky veřejné podpory se řídí Pravidly pro žadatele 

a příjemce podpory v Operačním programu Životní 

prostředí pro období 2021-2027. 

Dostupné zde: https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-

zadatele/   

Územní a věcné zaměření 

Přípustné místo realizace 

Území realizace viz Integrovaná územní strategie ITI 

Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027, příloha 

č. 2 Seznam obcí aglomerace a jejich základní 

charakteristiky. 

https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
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Dostupné na: https://www.olomoucka-aglomerace.eu 

Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace 

projektu. 

Typy podporovaných 

projektů 

(SC 1.1) Podpora energetické účinnosti a snižování 

emisí skleníkových plynů 

- snížení energetické náročnosti veřejných budov 

a veřejné infrastruktury, 

- snížení energetické náročnosti systémů 

technologické spotřeby energie, 

- výstavbu nových veřejných budov, které budou 

splňovat parametry pro pasivní nebo plusové 

budovy. 

- V rámci cíle realizovat komplexní projekty budou 

jako doprovodné aktivity podporovány i opatření 

sledující:  

o zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,  

o zvýšení adaptability budov/infrastruktury 

na změnu klimatu. 

(SC 1.2) Podpora energie z obnovitelných zdrojů v 

souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií 

udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici  

- výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů 

energie pro veřejné budovy, 

- výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů 

energie pro zajištění dodávek systémové energie 

ve veřejném sektoru, 

- výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů v 

domácnostech na pevná paliva a optimalizace 

jejich provozu 

(SC 1.3) Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 

prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s 

přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 

- tvorba nových a obnova stávajících přírodě 

blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel; 

- tvorba nových a obnova stávajících vegetačních 

prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a 

větrné erozi; 

- úprava lesních porostů směrem k přirozené 

struktuře a druhové skladbě za účelem posílení 

jejich stability; 

- zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně; 

- odstranění či eliminace negativních funkcí 

odvodňovacích zařízení v krajině; 

- realizace protipovodňových opatření, zejména 

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/
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zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu 

koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání 

povodňových parků; obnovení, výstavba a 

rekonstrukce, modernizace, případně změna 

využití vodních děl nebo rušení vodních děl a 

příčných staveb za účelem zvýšení povodňové 

ochrany; 

- podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit 

pro reakce obcí na povodně technickými 

prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o 

povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých 

objektů před povodněmi; 

- realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro 

vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. 

jejího dalšího využití; realizace zelených střech; 

opatření na využití šedé vody; opatření pro 

řízenou dotaci podzemních vod; 

- obnova stability svahů, stabilizace a sanace 

extrémních svahových nestabilit vzniklých v 

důsledku přírodních jevů. 

- prevence a řízení antropogenních mimořádných 

a krizových situací 

- monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných 

zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku 

Českého masivu;  

- zpracování studií a plánů (studie systému sídelní 

zeleně, územní studie krajiny, plán územního 

systému ekologické stability); 

- podpora preventivních opatření proti povodním a 

suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění 

a obnova monitorovacích, předpovědních, 

hlásných, výstražných a varovných systémů; 

zpracování digitálních povodňových plánů; 

zpracování analýzy odtokových poměrů 

- investice do modernizace vzdělávacích 

environmentálních center zaměřených na změnu 

klimatu. 

(SC 1.5) Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje 

- kompostéry pro předcházení vzniku komunálních 

odpadů, 

- RE-USE centra pro opětovné použití výrobků 

včetně aktivit pro opravy a prodlužování 

životnosti výrobků, podpora prevence vzniku 

odpadu, 

- budování infrastruktury potravinových bank, 

- podpora prevence vzniku odpadů z 
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jednorázového nádobí nebo jednorázových 

obalů 

- výstavba a modernizace sběrných dvorů, 

doplnění a zefektivnění systému odděleného 

sběru/svozu zejména komunálních odpadů 

včetně podpory door-to-door systémů a 

zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"), 

- podpora třídících a dotřiďovacích systémů 

(včetně úpravy) pro separaci odpadů kategorie 

ostatní, 

- budování zařízení pro úpravu a zpracování 

čistírenských odpadních kalů z čistíren 

odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných 

odpadních vod pro jejich opětovné využívání 

- výstavba a modernizace zařízení pro 

materiálové a jiné využití odpadů20, včetně 

bioplynových stanic pro zpracování odpadů, 

- budování a modernizace zařízení pro chemickou 

recyklaci odpadů, 

- budování a modernizace zařízení pro sběr a 

nakládání s nebezpečnými odpady. 

Cílová skupina 

(SC 1.1) Podpora energetické účinnosti a snižování 

emisí skleníkových plynů 

- veřejné subjekty 

(SC 1.2) Podpora energie z obnovitelných zdrojů v 

souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií 

udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici  

- veřejné subjekty 

(SC 1.3) Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 

prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s 

přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 

- vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich 

právní formu, 

- obce a jiné veřejné subjekty, 

- organizace zajišťující vzdělávání a osvětu v 

oblasti klimatu, včetně spolků, církví, fundací, 

ústavů apod. 

(SC 1.5) Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje 

- obce jako původci komunálního odpadu, přičemž 

se může jednat o samotné obce, jejich svazky 

nebo obchodní korporace vlastněné veřejnými 

subjekty; 

- subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady 
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nebo nakládání s potravinami bez ohledu na 

jejich právní formu; 

- subjekty podnikající v oblasti výroby a průmyslu 

bez ohledu na právní formu. 

Odůvodnění zacílení výzvy 

Opatření 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 a 3.1.5 jsou realizována 
prostřednictvím Tematického integrovaného řešení 7 
Zelená aglomerace (TIŘ7). Projektové záměry podané 
v této výzvě musí přispívat k plnění TIŘ7, podrobně viz 
Koncepční část Integrované územní strategie ITI 
Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 
(https://www.olomoucka-aglomerace.eu). 

Indikátory 

Indikátory: 

(SC 1.1) Podpora energetické účinnosti a snižování 

emisí skleníkových plynů 

RCO19 Veřejné budovy s nižší energetickou náročností 

(m2) 

324061 Energeticky vztažná plocha nových veřejných 

budov (m2) 

RCR26 Roční spotřeba primární energie (z toho: obydlí, 

veřejné budovy, podniky, ostatní) (MWh/rok) 

323000 Snížení konečné spotřeby energie u 

podpořených subjektů (GJ/rok) 

RCR29 Odhadované emise skleníkových plynů (tun 

CO2 ekv./rok) 

(SC 1.2) Podpora energie z obnovitelných zdrojů v 

souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií 

udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici  

323000 Snížení konečné spotřeby energie u 

podpořených subjektů (GJ/rok) 

327061 Úspora primární energie z neobnovitelných 

zdrojů (GJ/rok) 

RCR29 Odhadované emise skleníkových plynů (tun 

CO2 ekv./rok) 

RCR31 Celkové množství energie vyrobené z 

obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo) (MWh/rok) 

361113 Množství odstraněných emisí primárních PM2,5 a 

prekurzorů sekundárních PM2,5 (t/rok) 

(SC 1.3) Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 

prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s 

přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 

RCO24 Investice do nových nebo modernizovaných 

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/
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systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce 

v případě přírodních katastrof (euro) 

RCO25 Nově vybudovaná nebo zpevněná 

protipovodňová ochrana pobřežního pásu a břehů řek a 

jezer (km) 

RCO26 Zelená infrastruktura vybudovaná nebo 

modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se 

změnám klimatu (hektary) 

RCO27 Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie 

zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu 

(strategie) 

RCO106 Nově vybudovaná nebo zpevněná ochrana 

proti sesuvům půdy (hektary) 

583001 Modernizovaná vzdělávací centra zaměřená na 

klimatickou výchovu (počet center) 

RCR35 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z 

protipovodňových opatření (osoby) 

RCR37 Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření 

na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s 

klimatem (jinými než povodně nebo požáry) (osoby) 

583011 Roční počet hodin programů o změně klimatu 

absolvovaných uživateli modernizovaných (center 

účastníkohodina/rok) 

(SC 1.5) Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje 

RCO34 Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu 

(tuny/rok) 

RCO107 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu 

(euro) 

RCR47 Recyklovaný odpad (tuny/rok) 

RCR48 Odpad použitý jako surovina (tuny/rok) 

RCR103 Sebraný tříděný odpad (tuny/rok) 

 

Žadatel je povinen uvést všechny relevantní 

indikátory vztahující se k projektu. 

Výběr a stanovení cílových hodnot proběhne v souladu 

s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2021-

2027.  
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Další detaily výzvy 

Struktura projektového 

záměru 

1. Název projektu 
2. Zařazení do strategie ITI OA (číslo a název opatření) 
3. Zařazení do operačního programu (prioritní osa, 
specifický cíl) 
4. Stručný popis projektu 
5. Žadatel (potenciální příjemce podpory) 
6. Stav připravenosti projektu 
7. Předpokládaný finanční objem 
8. Doba realizace projektu 
9. Integrovanost 
10. Indikátory 
11. Zabezpečení realizace projektu 
12. Udržitelnost projektu 
13. Publicita projektu 
14. Další informace 
15. Kontaktní osoba 
16. Statutární zástupce 
17. Čestná prohlášení 
18. Přílohy -  k projektovému záměru lze přikládat přílohy 

nezbytné pro vyhodnocení kritérií (např. stavební povolení, 
analýzy, dokumentace apod.) 

Povinné přílohy 

projektového záměru 
Plná moc - dokládá se v případě přenesení pravomocí 
žadatele na jinou osobu. 

Forma a způsob podání 

projektového záměru  

Elektronické podání prostřednictvím aplikace nositele 
dostupné na webu  
https://pz21.olomoucka-aglomerace.eu  
 

Projektový záměr se po odeslání uzamkne pro editaci. 

Projektový záměr musí být odeslán nejpozději do data a 

času ukončení příjmu projektových záměrů uvedeného 

ve výzvě. Do stejného data a času bude možné kdykoli 

zrušit odeslání projektového záměru ze strany 

předkladatele.  

Po ukončení příjmu projektových záměrů již nebude 

možné projektový záměr editovat ze strany 

předkladatele. Projektový záměr může být vrácen 

předkladateli k doplnění u opravitelných kritérií v rámci 

hodnocení formálních náležitostí. V tom případě 

předkladatel doplní projektový záměr a znovu odešle 

nositeli přes webovou aplikaci zpravidla do 5 pracovních 

dnů od vyzvání příslušným tematickým koordinátorem.  

V opačném případě zůstane projektový záměr ve stavu 

neodeslaném, tudíž nerelevantním pro danou výzvu.  

Od administrace projektového záměru může 

předkladatel odstoupit, a to na základě písemného 

oznámení. Vždy je nutné odstoupení zdůvodnit. 

Písemné oznámení může být doručeno následujícím 

https://pz21.olomoucka-aglomerace.eu/
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způsobem: 

- fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace 
(odbor dotačních projektů, Palackého 14, Olomouc) 
nebo 

- prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
nebo 

- prostřednictvím datové schránky, včetně 
elektronického podpisu statutárního zástupce 
předkladatele. 

Vzor oznámení je uveden na webových stránkách 

nositele ITI Olomoucké aglomerace www.olomoucka-

aglomerace.eu v sekci Pro žadatele. Po obdržení 

oznámení zajistí příslušný tematický koordinátor uložení 

oznámení na sekretariátu nositele ITI a příslušnému 

projektovému záměru zruší odeslání, čímž ukončí jeho 

administraci ze strany nositele ITI. 

Odkaz na navazující 

dokumentaci k výzvě 

Dokumenty ŘO OPŽP  

(dostupné na https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-

zadatele/) 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním 

programu Životní prostředí pro období 2021-2027. 

 

Dokumenty Nositele ITI Olomoucké aglomerace 

(dostupné na https://www.olomoucka-aglomerace.eu) 

- Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace  

2021-2027 

- Územní integrovaná řešení. 

Provádění změn výzvy 

Nositel má možnost provádět změny ve výzvě. O 

změnách ve výzvě budou žadatelé informováni na webu 

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/  

Změny ve výzvě se nevztahují na projektové záměry, 

které již předkladatelé podali. 

Kontakty pro poskytování 

informací 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. 

tel.: 588 488 688 

mobil:733 610 534 

e-mail: petr.kladivo@olomouc.eu 

Ing. Aleš Martinec 

tel.: 588 488 686 

mobil: 721 472 431 

e-mail: ales.martinec@olomouc.eu 

Způsob hodnocení Po ukončení výzvy provádí příslušný tematický 

koordinátor kontrolu formálních náležitostí předložených 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/
https://www.olomoucka-aglomerace.eu/
https://www.olomoucka-aglomerace.eu/
mailto:petr.kladivo@olomouc.eu
mailto:ales.martinec@olomouc.eu
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záměrů na strategické projekty (s možností vyzvání 

předkladatele k nápravě viz Forma a způsob podání 

projektového záměru). 

Projektové záměry a jejich zařazení na seznam 

strategických projektů v programovém rámci následně 

projednává pracovní skupina (PS).  Na jednání PS 

mohou být přizvání i zástupci předkladatele 

projektového záměru. O pozvání předkladatelů 

rozhodne příslušný tematický koordinátor nebo členové 

PS. V tom případě obdrží předkladatelé pozvánku v 

dostatečném předstihu před konáním PS.  

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) 

bude posuzovat jednotlivé projektové záměry na 

základě kritérií pro výběr projektů do programového 

rámce, které jsou přílohou č. 1 této výzvy. V případě 

negativního výsledku posouzení může být na základě 

rozhodnutí ŘV ITI OA záměr vrácen k přepracování 

předkladateli. Projekt lze vrátit k přepracování pouze 

jednou. Lhůta pro přepracování činí zpravidla 10 

pracovních dnů.  

Projektové záměry, které neuspěly v hodnocení ŘV ITI 

OA, obdrží negativní Vyjádření ŘV ITI OA 

prostřednictvím webové aplikace nositele ITI OA.   

Výsledkem jednání ŘV ITI OA bude Seznam kladně 

hodnocených strategických projektů seřazených 

podle počtu získaných bodů v bodovém hodnocení.  

V případě shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí 

datum a čas podání projektového záměru do webové 

aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy nositele 

ITI. Upřednostněny budou v tomto případě ty projektové 

záměry, které nebyly v žádné fázi hodnocení vráceny k 

doplnění.  

Seznam strategických projektů je přílohou 

programového rámce, který schvaluje 

Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO). 

ZMO schvaluje projekty v seznamu do max. 130 % 

alokace daného opatření. Projekty, které se na 

seznam nedostanou, obdrží po jednání ZMO negativní 

Vyjádření ŘV ITI OA z důvodu převisu projektů nad 

alokaci opatření, resp. alokaci výzvy.     

Projekty uvedené na Seznamu strategických projektů 

v programovém rámci předkládají plnou verzi žádosti o 

podporu do ISKP21+. Povinnou přílohou žádosti je 

vyjádření nositele ITI OA o souladu strategického 
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projektu s integrovanou strategií.  

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě 

vyzvání žadatelů uvedených na Seznamu strategických 

projektů v programovém rámci k aktualizaci svých 

strategických projektů. Žadatelé budou vyzváni 

k aktualizaci informací o svém strategickém projektu, 

příp. doplnění dalších požadavků nositele ITI (např. 

veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující 

realizaci projektu, ukončená zadávací a výběrová řízení 

na aktivity vztahující se ke strategickému projektu 

apod.). V případě, že má aktualizovaný projekt nadále 

stejné parametry, jaké jsou uvedeny na seznamu 

strategických projektů a splní další požadavky nositele 

ITI, získá kladné vyjádření ŘV ITI. Za stejné parametry 

se považuje i případ, kdy se finanční alokace projektu 

sníží (oproti seznamu strategických projektů) nebo je 

cílová hodnota indikátorů projektu vyšší oproti seznamu 

strategických projektů. Pokud se aktualizovaný projekt 

významným způsobem liší, ŘV ITI bude posuzovat 

plnění souladnosti strategického projektu se 

strategií/programovým rámcem podle stanovených 

kritérií. Kritéria budou zveřejněna na webových 

stránkách nositele nejpozději s vyzváním žadatelů. 

Kladně posouzeným projektům bude vydáno kladné 

Vyjádření ŘV ITI. Negativně hodnocené projektové 

záměry budou vráceny k přepracování. Projekt může být 

vrácen k přepracování pouze jednou. Lhůta pro 

přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů. 

V případě dalšího negativního hodnocení je projekt 

vyřazen z programového rámce.  

Datum platnosti vyjádření ŘV ITI OA o souladu 

strategického projektu s integrovanou strategií je 

zpravidla 90 pracovních dnů. 

Přílohy výzvy 

Příloha č. 1 Kritéria pro výběr projektů do programového 

rámce 

Příloha č. 2 Kontrolní list 

Příloha č. 3 Seznam projektů Olomoucké aglomerace 

konzultovaných se SFŽP 

Další specifika výzvy 

Upozorňujeme, že při hodnocení projektů bude klíčová 
projektová připravenost, na které trvá ŘO OPŽP 
(projekty s nízkým stupněm připravenosti nebudou 
schvalovány do programového rámce). Zohledněno 
bude i to, zda byl projekt konzultován (posuzován) ze 
strany SFŽP.  
 



 

 

Stránka 13 z 13 

 

Upozorňujeme, že projekt musí v dalších fázích splňovat 

Hodnotící kritéria OPŽP pro příslušnou aktivitu. 

 

Upozorňujeme, že projektový záměr a žádost o 

podporu v  ISKP2021+ se musí shodovat v údajích:  

- žadatel,  

- popis projektu (projekt se stejnými aktivitami),  

- datum zahájení a ukončení realizace projektu,  

- výše dotace z EU je shodná či nižší, 

- cílové hodnoty indikátorů jsou shodné či vyšší. 


