Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových záměrů

Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací
Vazba na výzvu MŽP č. 80. PO1, SC 1.1, průběžná
Identifikace výzvy

Operační program

OP Životní prostředí

Specifický cíl OPŽP

SC 1.1

Číslo výzvy ŘO OPŽP

80

Číslo výzvy nositele ITI

27

Opatření integrované strategie

4.1.1. Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a
kanalizací

Podopatření integrované strategie

není relevantní

Druh výzvy

průběžná

Název pracovní skupiny Řídicího
výboru ITI

Životní prostředí

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI

5. 3. 2018, 09:00

Datum a čas zahájení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny

5. 3. 2018, 09:00

Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny
Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI

Příjem projektových záměrů bude průběžný, uzávěrky
budou v následujících 5 termínech: 20. 3. 2018, 20. 4.
2018, 20. 5. 2018, 20. 9. 2018 a 20. 11. 2018 vždy v 12:00 h.
Jednání PS se bude konat vždy do 10 pracovních dnů od
termínů uzávěrky a uskuteční se pouze v případě, jestliže
bude k uvedeným datům podán projektový záměr.
Termín jednání PS bude uveřejněn na www.iti-plzen.cz a
předkladatelé všech projektových záměrů, které budou
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doručeny do termínu uzávěrky, budou o datu a čase konání
PS informováni prostřednictvím e-mailu min. 5 pracovních dnů
před jednáním PS.
Datum ukončení realizace
projektu

Do 31. 12. 2022.

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního
rozpočtu pro výzvu

Míra podpory z Evropského
fondu pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj: 200 mil. Kč
Státní rozpočet: 0
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů
projektů. Příjmy projektu budou odečteny metodou flat rate
paušální sazbou ve výši 25 % (dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 1303/2013). Výše podpory může být
snížena v souvislosti s délkou stávající provozní smlouvy dle
podmínek přílohy č. 6 OPŽP.
V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné
podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo
míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro
konkrétní projekt.

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 90 mil. Kč.
Maximální výše není stanovena.

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a
kanalizací

Území realizace

Plzeňská metropolitní oblast vymezená ve Strategii ITI.





Oprávnění žadatelé

Obce/města
Dobrovolné svazky obcí
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 %
majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními
subjekty

Typy žadatelů příspěvkové organizace a obchodní společnosti
musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro
veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích.
Podmínky pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP
budou v souladu s Přílohou č. 7 v platné verzi Pravidel pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 (Metodika
pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového
dokumentu OPŽP 2014 – 2020).
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Cílová skupina

Obyvatelé plzeňské metropolitní oblasti

Věcné zaměření

Podporované aktivity

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující
čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za
předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace
čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení
likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod
nebudou podporovány)
42112 Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr

Indikátory

42201 Délka vybudovaných kanalizací
42202 Délka kanalizačních řadů
42215 Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění
odpadních vod

Náležitosti projektového záměru

Struktura projektového záměru

Formulář projektového záměru uveřejněn na www.iti-plzen.cz

Povinné přílohy projektového
záměru

Nerelevantní

Forma a způsob podání
projektového záměru

Odeslání vyplněného formuláře projektového záměru na e-mail
adresu: iti@plzen.eu

Způsobilé výdaje
Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Způsob hodnocení

O změně jsou žadatelé informováni zveřejněním na stránkách
http://iti-plzen.cz/pro-zadatele/vyzvy/
nebo
prostřednictvím
elektronické komunikace. Změny ve výzvě se nevztahují na
projektové záměry, které již žadatelé podali.
Žadatel může být vyzván k účasti na projednání projektového
záměru v Pracovní skupině a může být pořádán o jeho
doplnění či přepracování. Následně bude Řídicím výborem ITI
posouzen soulad/nesoulad projektového záměru se Strategií ITI
plzeňské metropolitní oblasti dle Kritérií pro posouzení
projektového záměru v ŘV ITI – viz příloha této výzvy.

3

Bližší popis způsobu projednání projektového záměru je popsán
ve Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti, příloha č. 11
„Statut a jednací řád PS“ a příloha č. 12 „Statut a jednací řád
ŘV ITI“ (k dispozici na www.iti-plzen.cz/dokumenty/strategie/).
Předkladatel projektového záměru, který obdržel vyjádření
Řídicího výboru ITI, zpracuje standardní žádost o podporu dle
pravidel OPŽP a v souladu s výzvou Řídicího orgánu.
Kritéria pro posouzení
projektového záměru na ŘV ITI

Příloha č. 1 této výzvy
Doba platnosti „Vyjádření Řídicího výboru o souladu/nesouladu
projektu se strategií“ je do 2. ledna 2019 20:00 hod.

Další specifika výzvy

Odkaz na výzvu OPŽP

Kontakty pro poskytování
informací

Projekt musí zohledňovat čerpání finanční alokace dle přílohy
č. 1 Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (Financování
strategie ITI celkem v letech 2014 - 2020 podle specifických cílů
operačních programů).
Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy č. 80 jsou k
dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v
sekci „Dokumenty“.
Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách
www.iti-plzen.cz, Ing. Eva Jindrová, e-mail: jindrovae@plzen.eu
Kontakt na Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300
infolinka: 800 260 500 (zelená linka)
Dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz.
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Příloha výzvy č. 1

Výzva
č.

Posouzení projektového záměru v ŘV ITI

Kritéria
1. Projekt je v souladu s tematickým
zaměřením ITI, strategickým cílem a
některým z jeho specifických cílů a je
zařazen do jednoho opatření
(podopatření).

Zdroj
informací
Projektový
záměr

2. Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná.

Projektový
záměr

3. Projekt popisuje pozitivní dopad projektu
na vymezené území.

Projektový
záměr

4. Projekt je v souladu s harmonogramem
uvedeným ve výzvě.

Projektový
záměr

5. Projekt má jednoznačně popsané
financování v souladu s výzvou.

Projektový
záměr

6. Projekt má jednoznačně určené žadatele
a v případě dalších zapojených subjektů
je jednoznačně popsána jejich role
v projektu.

Projektový
záměr

7. Projekt přispívá k naplnění indikátorů
příslušného opatření ITI

Projektový
záměr

8. Projekt nepřevyšuje výši volné finanční
alokace na dané opatření a výzvu
nositele ITI

Projektový
záměr

9. Předkladatelé prokazatelně připravovali
projektový záměr v koordinaci
s nositelem ITI

Projektový
záměr +
prezenční
listina a
zápisy
z jednání
PS
10. Výsledky projektu jsou udržitelné – pokud Projektový
je relevantní (udržitelností se rozumí
záměr
povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/13)
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