
   
 

 
 
 

Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie 
„Integrované územní investice Karlovarské aglomerace“ 

ITIKA° 
 

vyhlašuje 
 

5. VÝZVU 

k předkládání projektových záměrů pro opatření ITIKA° 

B.1.1 Modrozelená infrastruktura  

ve vazbě na specifický cíl 1.3 OP Životní prostředí 

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

 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
V závislosti na budoucím zveřejnění obsahu výzvy Řídicím orgánem programu, 

může dojít k bližší specifikaci podmínek a změnám přijatelnosti projektů. 

Jakákoliv informace či změna informací uvedených v této výzvě nezakládá 

žadateli ani jiným subjektům jakékoliv nároky, zejména jsou vyloučeny nároky na 

náhradu škody i jiné újmy.  

Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů ITI do programového 

rámce výše zmíněného operačního programu EU fondů. Zařazením projektu 

na seznam nevzniká žadateli nárok na dotaci. 



   
 

 

 

 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Operační program Životní prostředí 

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

Číslo výzvy nositele ITIKA° 5 

Vazba na specifický cíl a 
opatření ITIKA° 

SC ITIKA°: B.1 Funkční ekosystém   

Opatření ITIKA°: B.1.1 Modrozelená infrastruktura 

Dokument ITIKA° je k dispozici na 
https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty 

Druh výzvy pro projektové 
záměry 

Kolová 

Název pracovní skupiny 
Řídicího výboru ITIKA° 

Pracovní skupina „Životní prostředí“ 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITIKA° 

1. 9. 2022, 12:00 

Datum a čas 
pro 
projektové 
záměry 

Zahájení příjmu 
projektových 
záměrů do 
pracovní 
skupiny 

1. 9. 2022, 12:00 

Ukončení 
příjmu 
projektových 
záměrů do 
pracovní 
skupiny 

30. 9. 2022, 12:00 

Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum 
prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na 
které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení 

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty


   
 

 

 

 

realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 
2021. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do  30. 9. 2029. 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním 
žádosti o podporu do MS2021+ 

Podpora 

Míra podpory z FS a státního 
rozpočtu  

Liší se v závislosti na jednotlivých oblastech 
podpory a podporovaných opatřeních. Podrobnější 
informace k výši podpory najdete v části D Pravidel 
pro žadatele a příjemce. 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Nelze uvést, dosud není stanoveno ze strany 
řídicího orgánu.  

Podmínky veřejné podpory 
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

Zacílení podpory 

Typy aktivit 

Typy aktivit odpovídají jednotlivým opatřením SC 1.3 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce  podpory v OPŽP 21+: 
- 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; 
- zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně; 
- odstranění či eliminace negativních funkcí 

odvodňovacích zařízení v krajině; 
- realizace protipovodňových opatření zejména 

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; 

- 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; 

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


   
 

 

 

 

 

- zpracování studií a plánů (studie systémů 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 (podklady pro přípravu plánů pro zvládání 
povodňových rizik, 
pro stanovování záplavových území a pro vymezení 
území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových 
poměrů včetně návrhu možných opatření); 

- podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro 
reakce obcí na povodně technickými prostředky, 
zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, 
zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi; 

- monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů 
podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu. 

- obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních 
svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních 
jevů. 

- investice do modernizace vzdělávacích 
environmentálních center zaměřených na změnu 
klimatu. 

Území realizace  Území aglomerace ITIKA° uvedené na webu ITIKA°. 

Oprávnění žadatelé 
Liší se v závislosti na jednotlivých opatřeních. Bližší popis 
oprávněných žadatelů naleznete v Programovém dokumentu a 
Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. 

Indikátory 
Indikátory v současné době nejsou ze strany ŘO 

požadovány. 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Omezení věcné způsobilosti projektu bude dále 
upřesněno v rámci výzvy ŘO, dle vybraných typů aktivit. 

Časová způsobilost 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029 

https://kvprojekty.cz/cs/vymezene-uzemi-0
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/


   
 

 
 

 

 

 

 

Náležitosti projektového záměru 

Formulář projektového 
záměru 

Šablona pro podání projektového záměru je přílohou této 
výzvy.  

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

Šablonu projektového záměru včetně příloh je nutné 
podat písemně na podatelnu MMKV, Moskevská 21, 
Karlovy Vary  (1 paré) vše v uzavřené obálce, nadepsané: 
 „ITIKA° – projektový záměr, výzva č. 5 - NEOTVÍRAT“ 
a současně elektronickou cestou  ve formátu .docx a .pdf 
na     e-mail b.heroutova@mmkv.cz.  
Odesláním záměru žadatel vyjadřuje, že uvedené údaje 
jsou pravdivé, a to ke dni podání záměru. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 
Nositel má možnost provádět změny ve výzvě. O změně jsou 
žadatelé informováni zveřejněním na webu ITIKA° nebo 
prostřednictvím elektronické komunikace.  

Způsob hodnocení 

Obdržené projektové záměry budou projednány na 
příslušné pracovní skupině. Po projednání projektového 
záměru pracovní skupinou je projekt předložen Řídicímu 
výboru ITIKA° k posouzení souladu se Strategií ITIKA°. Pro 
posouzení souladu projektového záměru se Strategií ITIKA° 
a pro jejich zařazení do programových rámců budou 
použita obecná a specifická kritéria přijatelnosti uvedená v 
přílohách výzvy. 

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru na ŘV 
ITIKA° 

Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového záměru 
s integrovanou strategií ITIKA° je uveden v příloze č. 1 - 3  
této výzvy. 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy Řídicího orgánu 
OPŽP 

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

Kontakty pro poskytování 
informací 

Tematický koordinátor: Bc. Martina Riedlová, 
m.riedlova@mmkv.cz 
Manažer ITIKA°: Ing. Blanka Heroutová, 
b.heroutova@mmkv.cz  
Kontakt na Zprostředkující subjekt OPŽP: 
Státní fond životního prostředí ČR 
+420 267 994 300 
800 260 500 (zelená linka)  dotazy@sfzp.cz 

mailto:b.heroutova@mmkv.cz
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
mailto:m.riedlova@mmkv.cz
mailto:b.heroutova@mmkv.cz
mailto:dotazy@sfzp.cz


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh výzvy 

1    Obecná kritéria přijatelnosti 
2    Specifická kritéria přijatelnosti 
3    Hodnotící kritéria  přijatelnosti 
4    Šablona projektového záměru 


