XLVII. výzva

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány
od 2. května 2013 do 31. října 2013.
Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. eur
včetně DPH).
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro
podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP
č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly
315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba
doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty.
V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat
s přiměřenou časovou rezervou.
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP
www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.
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Prioritní osa 5
Omezování průmyslového znečištění
a snižování environmentálních rizik
Oblast podpory
5.1
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování
průmyslového znečištění:
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC),
 rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),
 vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování
environmentálních rizik:
 vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,
 výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem
č. 59/2006 Sb., s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií,
 vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,
 vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,
 vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci
závažných havárií.

Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Žadatel není povinen předkládat:
Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko
příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací
a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012:
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti,
a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.
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Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597
Řídicí orgán OP Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308
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