
 
 

 

 

Statutární město Ostrava jako 

nositel Integrované územní strategie 

Ostravské metropolitní oblasti  

2021-2027 

vyhlašuje 

16. výzvu k předkládání záměrů na strategické projekty  

do programového rámce 

Operačního programu Životní prostředí 

 

„Energetické úspory veřejných budov“ 
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Identifikace výzvy 

Program Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

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

Číslo výzvy nositele Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 

16 

Název výzvy nositele Energetické úspory veřejných budov 

Specifický cíl Strategie Ostravské 
metropolitní oblasti (OMO) 

3.3 Zvýšit energetickou účinnost 

Opatření Strategie Ostravské 
metropolitní oblasti (OMO) 

3.3.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

Název poradní skupiny Řídicího 
výboru Strategie OMO 

Čistější a zelenější region 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy Nositele 
Strategie OMO 

13. 6. 2022 

Datum a čas zahájení příjmu záměrů 
na strategické projekty  

13. 6. 2022 

Datum a čas ukončení příjmu záměrů 
na strategické projekty 

  
7. 7. 2022, 12:00 h 
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Podpora  

Celková částka dotace z EU fondů Dosud není stanoveno ze strany řídicího orgánu. 

Maximální míra podpory z EU 
fondů 

Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
a veřejné infrastruktury: 
Podpora bude poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových 
nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro 
jednotlivá opatření.  Pro projekty jsou stanoveny dvě základní 
úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace 
budovy.  Blíže se podpoře formou jednotkových nákladů bude 
věnovat příloha č. 03 Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 

(příloha ještě nebyla zveřejněna).  
 
Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení 
účinnosti technologických procesů:  
Míra podpory: 50 % CZV (celkových způsobilých výdajů) 
   
Podrobnější informace k výši podpory najdete v části D 
Pravidel pro žadatele a příjemce. 
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ 

Kofinancování projektů 
ze státního rozpočtu 

Nerelevantní pro tuto výzvu  

Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů 

2 000 000 Kč 

Maximální výše celkových 
způsobilých výdajů 

Není stanovena 

Podmínky veřejné podpory  

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné 
podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se podpora 
řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt 
(vždy však do limitu podpory vycházející z jednotkových 
nákladů). 

Časová způsobilost výdajů 
projektu 

1. 1. 2021 - 31. 12. 2029 (pokud podmínky veřejné podpory 
neupravují jinak)  

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
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Zacílení podpory 

Integrované řešení Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti  

5 Atraktivní zelená města – modrozelená infrastruktura a další 
adaptační a mitigační opatření ve městech a jejich zázemí 

Typy podporovaných aktivit 

1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
a veřejné infrastruktury: 

• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí 
ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy.  

• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu 
teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou 
energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo 
zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či 
chladu využívající zemní plyn.  

• Systémy využívající odpadní teplo.  

• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla.  

• Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu  

1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti 
technologických procesů: 

• gastro provozů, provozu prádelen (např. školských, 
sociálních, či zdravotnických zařízení).  

• u dalších technologických zařízení ve veřejných 
budovách a infrastruktuře.  

1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 
1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 
(pouze v kombinaci s aktivitami 1.1.1 jako součást komplexní 
revitalizace budovy): 

• Modernizace vnitřního osvětlení, eliminace 
negativních akustických jevů, vnější stínící prvky. 

• Zelené střechy 

• Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a 
srážkových vod v budovách za účelem splachování, 
zálivky, praní a dalších relevantních užití 

Území realizace  
Vymezení území Ostravské metropolitní oblasti je uvedeno 
na stránkách https://itiostravsko.cz/uzemi-iti/.  

Oprávnění žadatelé 

• obce 
• 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., pokud jsou veřejnoprávními subjekty 
• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické 
osoby 

https://itiostravsko.cz/uzemi-iti/
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• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, 
obecně prospěšné společnosti 
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi 
evidované právnické osoby 
• státní podniky 

• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným 
subjektem 

Indikátory Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách 

Podání záměru na strategický projekt a způsob jeho vyhodnocení 

Forma a způsob podání záměru 
na strategický projekt 

Formulář záměru je ke stažení na webových stránkách 
https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/. 
Po vyplnění formuláře žadatel převede soubor do formátu PDF, 
opatří elektronickým podpisem jedné z osob, která je uvedena 
v záměru (statutární zástupce nebo kontaktní osoby). 
Následně žadatel odešle takto elektronicky podepsaný 
formulář na emailovou adresu vyzvy.iti@ostrava.cz. Tento 
email bude sloužit pouze pro příjem záměrů, nebude sloužit 
pro zasílání dotazů. 

Způsob hodnocení 

Po ukončení výzvy jsou záměry na strategické projekty 
předloženy poradním skupinám, aby doporučily seznam 
strategických projektů, který bude nejlépe odpovídat 
podmínkám Programu z hlediska podporovaných aktivit 
Programu, stanovenému harmonogramu proplácení projektů 
a dosahování cílových hodnot indikátorů a který bude 
v souladu s koncepční částí Strategie Ostravské metropolitní 
oblasti. 
Na základě doporučení poradních skupin schválí Řídicí výbor 
programový rámec, včetně seznamu strategických projektů. 
Následně Nositel ITI (zastupitelstvo města Ostravy) schvaluje 
programový rámec, včetně seznamu strategických projektů. 
Programové rámce jsou následně předkládány do výzvy 
na hodnocení územních strategií (vyhlášené MMR) a schvaluje 
je příslušný řídicí orgán Programu. 
 
Statuty a jednací řády poradních skupin a Řídicího výboru 
Strategie Ostravské metropolitní oblasti jsou k dispozici 
na webových stránkách https//itiostravsko.cz. 

Hodnoticí kritéria 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ  
1. Projektový záměr je realizován na vymezeném území 

ITI.  
2. Projektový záměr byl podán oprávněným žadatelem. 
3. Projektový záměr splňuje minimální a maximální výši 

požadované podpory EU či CZV 

https://itiostravsko.cz/iti-2021/vyzvy-nositele-iti/
mailto:vyzvy.iti@ostrava.cz
http://www.itiostravsko.cz/
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4. Projektový záměr je v souladu s harmonogramem 
uvedeným ve výzvě 

 
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

1. Strategický projekt je v souladu s podporovanými 
aktivitami daného operačního programu. 

2. Strategický projekt je v souladu se specifickými 
podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání 
programových rámců – příspěvek k naplnění 
finančního plánu a plánu indikátorů  

3. Strategický projekt je v souladu s koncepční částí 
Strategie – s konkrétním opatřením strategického 
rámce a s vyjmenovaným integrovaným řešením.  

4. Strategický projekt je ve stupni připravenosti 
stanoveném ze strany ŘO jako minimálně požadovaný.  

5. Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění 
strategie MO/A. 

Další informace k výzvě 

Další specifika výzvy 

Upozorňujeme žadatele, že nelze být zároveň na seznamu 
strategických projektů a plánovat předložení projektu do 
výzvy ŘO pro integrované (strategické) projekty, a zároveň 
předložit plnou žádost o podporu zároveň do národní výzvy 
ŘO pro individuální projekty! 

Upozorňujeme žadatele záměrů na strategické projekty, které 
jsou ve vysokém stupni stavební připravenosti, že následné 
žádosti o podporu (do integrované výzvy ŘO) musí splnit 
všechna obecná kritéria přijatelnosti OPŽP a specifické 
podmínky OPŽP pro dané opatření – např. min. úsporu 30 % 
primární energie z neobnovitelných zdrojů, průměrný 
součinitel prostupu tepla obálkou, průměrný součinitel 
prostupu tepla oken a další. 
Kritéria přijatelnosti OPŽP a specifické podmínky najdete 
v části D Pravidel pro žadatele a příjemce. 
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ 

Připravenost projektu 
Žadatel popisuje připravenost projektu k realizaci (projektová, 
stavební a finanční připravenost projektu).  

Nebudou podporovány projekty ve stadiu vize či ideje. 

Odkaz na dokumentaci Řídicího 
orgánu Programu 

Pravidla pro žadatele a příjemce a Programový dokument 
OPŽP jsou v pracovní verzi k dispozici na  
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ 

Provádění změn výzvy 
Výzva může být průběžně aktualizována o další informace, 
které nebyly v době vyhlášení výzvy / změny výzvy známy. 
Zpravidla jde o dopřesnění podmínek podpory v Programech. 

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
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Kontakty pro poskytování 
informací 

Nositel Strategie Ostravské metropolitní oblasti (SOMO) 

Kontaktní osoby poskytují informace ke zpracování 
projektového záměru a jeho souladu s výzvou Nositele SOMO.  

Kontakt: 

• Ing. Šárka Pohlová, specialista ITI a metropolitní 
spolupráce, 599 443 178, 727 952 695, 
spohlova@ostrava.cz  

• Mgr. Dagmar Vdolečková, specialista ITI a metropolitní 
spolupráce, 599 443 142, 601 103 421, 
dvdoleckova@ostrava.cz; 

• Ing. Daniel Mocek, specialista ITI a metropolitní 
spolupráce, 599 442 202, 601 103 416,  
dmocek@ostrava.cz; 

• Mgr. Jiří Svobodník, specialista ITI a metropolitní 
spolupráce, 599 442 341, 601 103 418, 
jsvobodnik@ostrava.cz; 

• Ing. Simona Salavová, specialista ITI a metropolitní 
spolupráce, 599 443 367, 727 895 629, 
ssalavova@ostrava.cz  

• Ing. Kristýna Šiřinová, specialista ITI a metropolitní 
spolupráce, 599 443 258, 601 103 420, 
ksirinova@ostrava.cz 

 

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách 
www.itiostravsko.cz. 

Seznam příloh Bez příloh 
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