
 

 

Národního program životní prostředí 

Výzva: Projektová příprava – sucho a povodně 

Číslo výzvy: 6/2020 

 

Prioritní oblast:   1. Voda / 4. Příroda a krajina 

 

Příjem žádostí o podporu:  3. 12. 2020 – 31. 3. 2021 

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace:  30. 6. 2022 

Celková alokace na výzvu:  100 000 000 Kč 

 

Účel výzvy: 

 

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a 

zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, 

hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních 

funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v 

OPŽP 2021–2027. 

 

Podporované aktivity: 

a) Projektová příprava pro projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových 

opatření  

b) Projektová příprava pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou  

c) Projektová příprava pro projekty zaměřené na revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých 

opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu 

Oprávnění žadatelé: 
 obce 

 kraje 

 dobrovolné svazky obcí 

 státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace  

 městské části hl. města Prahy 

 státní příspěvkové organizace 

 veřejné a státní vysoké školy, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace  

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % 

veřejným subjektem 

 



 

 

Obecná způsobilost výdajů: 

 

Způsobilé jsou ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být 

spolufinancovány v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu.  

 

 Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené v přímé 

souvislosti s realizací předmětu podpory a musí být zúčtované s datem uskutečnění 

zdanitelného plnění nejdříve ke dni vyhlášení této výzvy. Příjemce nemůže získat podporu na 

projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace před předložením žádosti o podporu. 

 

Způsobilé výdaje na projektovou přípravu: 

 studie projektového záměru 

 podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektů nezbytné pro vypracování 

projektové dokumentace;  

 projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (kromě dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 této 

vyhlášky); 

 zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle 

dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020);  

 organizace zadávacího řízení na realizaci vedoucí k uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

Finanční podmínky: 

 

Financovaná projektová příprava musí směřovat výlučně na projekty, které budou předloženy v rámci 

OPŽP 2021–2027 a jejichž výše předpokládaných realizačních nákladů stanovená v studii projektového 

záměru bude činit minimálně 10 mil. Kč. 

 

 Financování ex ante 

 Spolufinancování ze strany žadatele ve výši 10% 

 

Maximální výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované 

opatření OPŽP. 

 


