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HISTORIE 1.3.1 OPŽP

Již proběhly výzvy VI. (2008), X. (2009), XIV. (2009) a XX. (2010) pro podání 

žádostí o dotace, JE PRÁVĚ OTEVŘENA XXVII. VÝZVA

Další plánovaní výzva proběhne září - říjnu 2011

Na 112 podaných projektů z celé ČR, kde žadateli byli zejména města, svazky 
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Na 112 podaných 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 - 2011 vydány podpůrné dokumenty pro žadatele a příjemce, ke čtení a ke 

stažení na stránkách Povodňového informačního systému ČR www.povis.cz, v 

rubrice „aktuality“ a „ke stažení“.



Ideálně 6 Ideálně 6 Ideálně 6 Ideálně 6 
měsíc  p ed měsíc  p ed měsíc  p ed měsíc  p ed 
otev ením otev ením otev ením otev ením 

výzvyvýzvyvýzvyvýzvy

Problémy s povodněmi v obci, ve městě

Prostudování informací o oblasti podpory 1.3. na POVIS a www.vodavkrajine.cz a zvá ení 
mo ností vyu ití dotací

Zji tění  termínu otevírání výzev pro PO 1 a p ihlá ení k zasílání aktualit z www.opzp.cz

Zpracování návrhu záměru, orientačního rozpočtu, promy lení 5 leté udr itelnosti (nap . provozní 
náklady… 

Projednání v rámci organizace, s nad ízenými povod ovými orgány (ORP, Kraj…, v rámci 
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a a a a preventivní protipovod ové ochrany preventivní protipovod ové ochrany preventivní protipovod ové ochrany preventivní protipovod ové ochrany 

P ed P ed P ed P ed 
otev ením otev ením otev ením otev ením 

výzvyvýzvyvýzvyvýzvy

mikroregionu mo nost zájm  sdru ení více  obcí do 1 projektu 

Konzultace záměru s odborníky: SF P, M P,  zku enými adateli, konzultační firmou, správci 
povodí, ČHMÚ, HZS, atd.
Kontrola souladu záměru s kritérii hodnocení, se zp sobilými výdaji, s dal ími doporučeními
Finalizace projektové dokumentace včetně rozpočtu a vy ádání povinných posudk  k projektu

P ed a v P ed a v P ed a v P ed a v 
době době době době 

otev ení otev ení otev ení otev ení 
výzvyvýzvyvýzvyvýzvy

Úprava projektu podle posudk  a opětovné vy ádání některých posudk  pokud je t eba 

Vyplnění ádosti o dotaci (Benefill…

P íprava povinných p íloh k ádosti o dotaci

Kompletace p íloh a podání ádosti o dotaci 3



P ed P ed P ed P ed 
akceptací akceptací akceptací akceptací 

ádosti, ádosti, ádosti, ádosti, 
vydáním vydáním vydáním vydáním 
RMRLRMRLRMRLRMRL

Spolupráce se SF P na p ípadném doplnění ádosti, které vyplyne z kontroly formální úplnosti a 
p ijatelnosti ádosti

Po akceptaci je mo né zahájit zadávací ízení  související s realizací projektu

Po schválení Po schválení Po schválení Po schválení 

Výběrové ízení - vybrání zpracovatele

Dolo ení poklad  k pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zahájení realizace akce včetně pr bě ného financování (refundace náklad  od SF P…
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Po schválení Po schválení Po schválení Po schválení 
projektu  V projektu  V projektu  V projektu  V 

OP POP POP POP P

Zahájení realizace akce včetně pr bě ného financování (refundace náklad  od SF P…

Pr bě né podávání zpráv projektovému mana erovi  SF P monitorovací zprávy

Dohlídky SF P na místě realizace akce

P ed  a po P ed  a po P ed  a po P ed  a po 
dokončením dokončením dokončením dokončením 

projektuprojektuprojektuprojektu

Závěrečná dohlídka SF P na místě realizace akce

P íprava podklad  pro závěrečné vyhodnocení akce nap . stanovisko  zpracovatele odborného 
posudku M P

Podání podklad  pro závěrečné vyhodnocení akce

Podání závěrečné monitorovací zprávy

Následné monitorovací zprávy po dobu udr itelnosti projektu pro SF P 4
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1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1, 1.3.2

SOUČASNÉ PRIORITY V RÁMCI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Digitální povodňové plány a naplňování POVIS (záměr 1, 2)
Mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik (záměr 3)
Přírodě blízká protipovodňová opatření (záměr 4, 5)
Pro následující výzvy priority budou priority rozšířené. Kritéria hodnocení a
finanční alokace pro jednotlivé výzvy se mohou lišit !

PLÁNOVANÉ PRIORITY
Digitální povodňové plány a naplňování POVIS (záměr 1, 2)
Tvorba dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem a plánů pro
zvládání povodňových rizik v těchto oblastech (záměr 3)
Přírodě blízká protipovodňová opatření (záměr 4, 5)
Vyhodnocování povodňových škod v postižených oblastech (záměr 3)

Informace k záměrům 1,2,3 získáte na www.povis.cz, k záměrům 4, 5, 6 na
www.vodavkrajine.cz



Operační program ivotní prost edí      Operační program ivotní prost edí      Operační program ivotní prost edí      Operační program ivotní prost edí      
www.opzp.czwww.opzp.czwww.opzp.czwww.opzp.cz

http://www.http://www.opzp.czopzp.cz
//



Projektový portál www.vodavkrajine.czProjektový portál www.vodavkrajine.czProjektový portál www.vodavkrajine.czProjektový portál www.vodavkrajine.cz

Katalog návrhů opatření 
PBPO 

Start mapového serveru 
v novém okně prohlížeče

Průvodce přípravou 
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Průvodce přípravou 
projeku s podrobnou 

nápovědou

Základní menu 
projektového portálu



Povod ový informační systémPovod ový informační systémPovod ový informační systémPovod ový informační systém www.povis.czwww.povis.czwww.povis.czwww.povis.cz

http://www.http://www.povis.czpovis.cz//



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
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Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Vzorový projekt žádosti o dotace - dPP

Seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů

Přehled povinných příloh pro projekty OP 1.3 a výklad SFŽP k 
některým přílohám

Zásady budování a provozu LVS

Zásady budování BMIS

Doporučení pro přípravu výběrových řízení na vybudování LVS 
(nové)



ODKUD BRÁT ZKUŠENOSTI
Od úspěšných žadatelů projektů podaných v  6. ,14. a 20. 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
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Regiony: střediska RPIM a regionální pracoviště SFŽP, seznam je na webových stránkách 
OPŽP

PŘIPRAVUJEME  PUBLIKACE
Odbornou příručku na téma Lokálních hlásných a varovných systémů v ochraně před 
povodněmi, dokončení a elektronická distribuce v červnu 2011.
Uživatelskou příručku aplikací POVIS, dokončení a elektronická distribuce v červnu 2011

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

SEMINÁŘE 
LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY – Brno 16.6., Č. Budějovice 22.6., Ústí nad Labem  23.6. 
2011
POVIS - školení aplikace záplavová území - Plzeň 6.6., Jihlava 9.6., Olomouc 16.6.



Přehled seminářů organizačně zajištěných MŽP

Zvý ení absorpční kapacity pro OP P oblast podpory 1.3 a 6.4 Zvý ení absorpční kapacity pro OP P oblast podpory 1.3 a 6.4 Zvý ení absorpční kapacity pro OP P oblast podpory 1.3 a 6.4 Zvý ení absorpční kapacity pro OP P oblast podpory 1.3 a 6.4 II. etapaII. etapaII. etapaII. etapa
Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení na vodních tocích a v jejich nivách; Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení na vodních tocích a v jejich nivách; Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení na vodních tocích a v jejich nivách; Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení na vodních tocích a v jejich nivách; 
Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení v plo e celých povodí; Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení v plo e celých povodí; Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení v plo e celých povodí; Principy p írodě blízkých protipovod ových opat ení v plo e celých povodí; 
Problematika financování p írodě blízkých protipovod ových staveb Problematika financování p írodě blízkých protipovod ových staveb Problematika financování p írodě blízkých protipovod ových staveb Problematika financování p írodě blízkých protipovod ových staveb ---- Operační program ivotní prost edíOperační program ivotní prost edíOperační program ivotní prost edíOperační program ivotní prost edí…

31.5. Jičín, Nový Jičín, Ústí nad Labem31.5. Jičín, Nový Jičín, Ústí nad Labem31.5. Jičín, Nový Jičín, Ústí nad Labem31.5. Jičín, Nový Jičín, Ústí nad Labem
1.6. Trutnov, Frýdek Místek1.6. Trutnov, Frýdek Místek1.6. Trutnov, Frýdek Místek1.6. Trutnov, Frýdek Místek
2.6. Hradec Králové2.6. Hradec Králové2.6. Hradec Králové2.6. Hradec Králové
7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í
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7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í7.6. Bene ov u Prahy, Beroun, Kromě í
8.6. Pelh imov, Uherské Hradi tě8.6. Pelh imov, Uherské Hradi tě8.6. Pelh imov, Uherské Hradi tě8.6. Pelh imov, Uherské Hradi tě
9.6. Havlíčk v Brod9.6. Havlíčk v Brod9.6. Havlíčk v Brod9.6. Havlíčk v Brod
14.6. Strakonice, Kolín, Zlín14.6. Strakonice, Kolín, Zlín14.6. Strakonice, Kolín, Zlín14.6. Strakonice, Kolín, Zlín
15.6. P íbram, Vsetín15.6. P íbram, Vsetín15.6. P íbram, Vsetín15.6. P íbram, Vsetín
16.6. Chrudim, umperk16.6. Chrudim, umperk16.6. Chrudim, umperk16.6. Chrudim, umperk
21.6. Tachov, Mělník21.6. Tachov, Mělník21.6. Tachov, Mělník21.6. Tachov, Mělník
22.6. Klatovy22.6. Klatovy22.6. Klatovy22.6. Klatovy
23.6. Plze , Litovel23.6. Plze , Litovel23.6. Plze , Litovel23.6. Plze , Litovel
Podrobné údaje na Podrobné údaje na Podrobné údaje na Podrobné údaje na www.www.www.www.vodavkrajine.czvodavkrajine.czvodavkrajine.czvodavkrajine.cz
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DEKUJI VÁM ZA POZORNOST
Čas na Vaše dotazy

Ing. Michaela BrejchováIng. Michaela BrejchováIng. Michaela BrejchováIng. Michaela Brejchová
Ing. Luká  Ing. Luká  Ing. Luká  Ing. Luká  ambergerambergerambergeramberger

MgrMgrMgrMgr. Jan Schejbal. Jan Schejbal. Jan Schejbal. Jan Schejbal
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Hodnocení projektu podle kritérií

Dosáhnout min 40 bod , aby byl projekt zp sobilý
Kritéria nově rozdělena podle p íjemc  podpory na 2 skupiny a tedy 
2 rozdílné soubory kritérií:
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2 rozdílné soubory kritérií:

Pro obce a města, svazky obcí, kraje
Pro státní podniky, státní organizace, Česká 

republika prost ednictvím organizačních slo ek 
státu, p íspěvkové organizace stát



Příklady kritérií hodnocení projektů pro OP 131
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2. Způsob zpracování digitálního povodňového plánu
Počet 
bodů

dPP obsahově odpovídá Metodice MŽP 2009 pro tvorbu 
dPP *5

7

16

dPP 

dPP obsahově odpovídá Odvětvové technické normě 
vodního hospodářství – TNV 75 2931

4

Projekt nezpracovává / neaktualizuje / nerozšiřuje dPP 
nebo navrhovaný dPP obsahově neodpovídá minimálně 
Odvětvové technické normě vodního hospodářství – TNV 
75 2931

0
(zamítnutí)
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2. Obsah projektu
Body se sčítají (max. 8 bodů), 
Pokud projekt nesplňuje ani jedno z níže uvedených kritérií, je zamítnut, 0 
Projekt zpracovává digitální databáze nebo mapové zobrazení (mapové vrstvy) pro Povodňový 
informační systém (POVIS):

ekonomické ukazatele a počty ohrožených obyvatel v území s významným 
povodňovým rizikem*6 tj. podklady pro povodňové mapování podle směrnice 1

Příklady kritérií hodnocení projektů pro OP 131
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povodňovým rizikem*6 tj. podklady pro povodňové mapování podle směrnice 
2007/60/ES *1 ve větší podrobnosti ohrožených subjektů

1

evidence ohrožených institucí a osob, včetně evidence povodňových plánů vlastníků 
nemovitostí pro účely sdílení informací a vyrozumívání

1

historické povodně a povodňové značky 1
srážkoměrné stanice a vodoměrné hlásné profily (mimo kat. A a B) 1

vodní díla IV. kategorie včetně informace o vlastníku a hospodařícím subjektu
1

zaplavované komunikace a objízdné trasy 1

propojení informačních systémů (mimo rezort MŽP) s Povodňovým informačním 
systémem nebo propojení a sdílení informací mezi digitálními povodňovými plány a 
krizovými plány na regionální (krajské) a vyšší úrovni.

1

Jiné databáze nebo mapové zobrazení s využitím v ochraně před povodněmi
1


