
HISTORIE 1.3.1 OPŽP
Již proběhly výzvy č.VI (2008) a č.XIV (2009) pro podání žádostí o dotace.

Další plánovaná výzva proběhne pravděpodobně na přelomu 2010-2011.

Na 100 schválených projektů z celé ČR, kde žadateli byli zejména města,
svazky obcí a kraje.

Červen-červenec 2009: informační semináře ve 12 krajích ČR zejména pro
povodňové komise ORP, obcí a krajů.

2009 vydány podpůrné dokumenty pro žadatele, ke čtení a ke stažení na
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2009 vydány podpůrné dokumenty pro žadatele, ke čtení a ke stažení na
stránkách Povodňového informačního systému ČR www.povis.cz

Metodika tvorby digitálních povodňových plánů

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a
povodňových rizik

Vzorový projekt žádosti o dotace

Seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů

Přehled povinných příloh pro projekty OP 1.3

Odkaz na dokumenty OPŽP, www.opzp.cz

PRIORITY V RÁMCI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 1.3.1
Digitální povodňové plány a naplňování POVIS (záměr 1)
Mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik (záměr 2)
Přírodě blízká protipovodňová opatření (záměr 3)

Poznámka:

Záměry najdete v textu XX. výzvy, bodování projektů v Kritériích hodnocení XX.výzvy.. Priority
zůstanou stejné i pro výzvy následující. Může dojít k úpravě kritérií nebo ke změně výše
alokace pro danou výzvu.



ODKUD BRÁT ZKUŠENOSTI
Od úspěšných žadatelů projektů podaných v 6. a 14. výzvě OPŽP
(seznam projektů na http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu-ke-stazeni/)

KONZULTACE
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod: michaela.brejchova@mzp.cz,
martin.pytloun@mzp.cz - přírodě blízká protipovodňová opatření (PBPO).
Státní fond životního prostředí: lukas.samberger@sfzp.cz, zelená linka 800 260 500,
dotazy@sfzp.cz.
Regiony: střediska RPIM a regionální pracoviště SFŽP, seznam je na webových stránkách OPŽP.

SEMINÁŘE
Krajské semináře a školení pro povodňové komise obcí, ORP a krajů, říjen 2010, jaro 2011.
Veletrh WATENVI 2011

WEB veškeré informace, dokumenty, aktuality na www.povis.cz, www.opzp.cz.

PODMÍNKOU je připravit projekt a žádost o dotaci včetně dokumentace v souladu:
s aktuální výzvou,
s prioritami nastavenými v kritériích hodnocení (zvlášť podle typů projektových záměrů),
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s prioritami nastavenými v kritériích hodnocení (zvlášť podle typů projektových záměrů),
s aktuálními základními dokumenty OPŽP v době výzvy: Implementační dokument OPŽP, Směrnice 
MŽP, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  - vše ke stažení na  
http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/.

POSUDEK MŽP
Žádost o posudek směřujte včas.
Žádost musí být doručena formálně krátkým dopisem zaslaným datovou schránkou nebo
doporučeně na níže uvedenou adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Michaela Brejchová / Martin Pytloun
Vršovická 65,
100 10 Praha

K žádosti přiložte projektovou dokumentaci (např. podle vzorové dokumentace), která bude
minimálně obsahovat popis záměru, časový harmonogram, rozpočet, místo realizace a samozřejmě
jméno a kontaktní údaje žadatele a název projektu, kontaktní osobu žadatele.
Z časových důvodů a kvůli ověření směřovaných žádostí prosím pošlete vaši žádost a projektovou
dokumentaci také e-mailem.
Vypracovaný posudek bude zaslán žadateli datovou schránkou nebo doporučeně poštou a pro
informaci také e-mailem na kontaktní osobu žadatele.
V případě časové prodlevy ve zpracování posudku bude pozdní dodání posudku pro daný projekt
řešeno mezi MŽP a SFŽP, žadatelé budou omluveni.

PŘIPRAVUJEME
Příručku pro budování lokálních výstražných a varovných systémů
Typovou zadávací dokumentaci pro projekt lokálních výstražných a varovných systémů
Další podklady v této problematice
Plánované vydání v první polovině roku 2011


