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Hlavní město Praha jako nositel Integrované strategie pro ITI 
Pražské metropolitní oblasti 

 
vyhlašuje 

 
výzvu k předkládání projektových záměrů do programového rámce 

OPŽP 

 
OPATŘENÍ STRATEGIE ITI PMO: 

2.1.2 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ  
 
 
 

 
VAZBA NA SC OPŽP:  

1.1 PODPORA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

1.3 PODPORA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU, PREVENCE RIZIKA KATASTROF A ODOLNOSTI 

VŮČI NIM S PŘIHLÉDNUTÍM K EKOSYSTÉMOVÝM PŘÍSTUPŮM 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ V závislosti na očekávaném zveřejnění obsahu výzvy Řídicího orgánu OPŽP, 
vydání/aktualizaci obecných a specifických pravidel pro žadatele a příjemce či dalších okolnostech, může 
dojít ke zpřesnění/změnám v této výzvě ITI či jejímu úplnému zrušení. Jakákoliv informace či změna 
informací uvedených v této výzvě nezakládá žadateli ani jiným subjektům jakékoliv nároky, zejména jsou 
vyloučeny nároky na náhradu škody či jiné újmy. Výzva slouží k sestavení seznamu strategických projektů 
ITI do programového rámce výše zmíněného operačního programu. Zařazením projektu na seznam 
nevzniká žadateli nárok na dotaci.  
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Identifikace výzvy  

Záměr s vazbou na program OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Specifický cíl programu 

1.1 PODPORA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 
1.3 PODPORA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU, PREVENCE RIZIKA 

KATASTROF A ODOLNOSTI VŮČI NIM S PŘIHLÉDNUTÍM K EKOSYSTÉMOVÝM 

PŘÍSTUPŮM 

Číslo výzvy nositele ITI 22 

Vazba na strategický, specifický 
cíl a opatření integrované 
strategie ITI PMO 

Strategický cíl 2 Zvýšit kvalitu životního prostředí a posílit 
odolnost vůči dopadům klimatické změny v PMO 
Specifický cíl 2.1 Zvýšit kvalitu životního prostředí v PMO tak, 
aby nebyly překračovány limity znečištění ovzduší a hluku 
Opatření 2. 1. 2 Snížení energetické náročnosti veřejných 
objektů 

Druh výzvy kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru ITI 

Pracovní skupina Životní prostředí 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI a zahájení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

28. 2. 2023 od 15:00 

Datum a čas ukončení výzvy a 
příjmu projektových záměrů do 
pracovní skupiny 

16. 3. 2023 do 15:00 

Datum jednání pracovní skupiny 
Řídicího výboru ITI 

29. březen 2023 (čas a místo budou uvedeny v pozvánce) 

Datum zahájení realizace 
projektu 

Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem 
výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 31. 12. 2027 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti 
o podporu v MS2021+. 
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Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropských fondů pro výzvu ITI 
PMO 

EU – 30 000 000 Kč 
(přesná částka bude uvedena v programovém rámci) 

Míra podpory z Evropských fondů 
a státního rozpočtu  

Dle podmínek výzvy OPŽP 

Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů projektu 

Minimální výše způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč 
Maximální vše způsobilých výdajů: není stanovena  

Zacílení podpory a věcné zaměření 

Podporované aktivity (jsou 
uvedeny příklady, bude závislé 
na podmínkách výzev OPŽP) 

 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. 

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné 

soustavy. 

 Systémy využívající odpadní teplo. 

 Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního 

tepla.  

 Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické 

náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu 

např.: 

o zavádění efektivních systémů hospodaření s 

energií a technologií s vazbou na aktivní 

energetický management, 

o rekonstrukce předávacích stanic tepla. 

 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 
Konkrétní podporované aktivity budou uvedeny v 
dokumentaci k výzvě OPŽP.  
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Území realizace  Pražská metropolitní oblast mimo území hl. m. Prahy 

Oprávnění žadatelé  Středočeský kraj a jeho příspěvkové organizace  

Způsobilost výdajů 

Časová způsobilost výdajů je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027. 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti 
o podporu. 
Věcná způsobilost je dána pravidly příslušného operačního 
programu.  

Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 

Formulář projektového rámce a záměru je vždy 
přizpůsobován pro konkrétní výzvu ITI a je Přílohou č. 1 této 
výzvy ITI. Do této výzvy ITI není možné předložit jiné 
formuláře než ty, které jsou přílohou výzvy. 

Povinné přílohy projektového 
záměru 

V případě, že žadatel předkládá více záměrů, je povinnou 
přílohou souhrnná tabulka projektů ve formátu xls., kterou 
lze v případě fyzického podání záměru zaslat dodatečně na 
email iti@praha.eu. 

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

Projektový rámec vč. záměrů vyplněný a podepsaný 
oprávněnou osobou za žadatele bude doručen nositeli ITI 
nejpozději do data stanoveného výzvou, a to jednou z níže 
uvedených možností: 

a) Na podatelnu Magistrátu hl. města Prahy 
Adresa: 

Magistrát hl. m. Prahy 
Jungmannova 35/29 
110 01 Praha 1 

nebo 

b) Do datové schránky 
Odboru evropských fondů MHMP 
ID datové schránky: 48ia97h 

Zároveň žadatel zašle projektový rámec vč. záměrů 
v elektronické podobě ve formátu .pdf na emailovou adresu 
iti@praha.eu. 
Odesláním záměru žadatel vyjadřuje, že uvedené údaje jsou 
pravdivé, a to ke dni podání projektového rámce. 

Další detaily výzvy nositele ITI 

mailto:iti@praha.eu
mailto:iti@praha.eu
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Provádění změn ve výzvě ITI 

Nositel ITI je oprávněn dle potřeby a aktuální situace provádět 
změny dílčích částí výzvy ITI, v krajním případě ji může zrušit. 
Nositel ITI může ve výjimečných případech provádět změny 
této výzvy ITI i po ukončení příjmu projektového rámce vč. 
záměrů. O případné změně či zrušení této výzvy ITI bude nositel 
ITI informovat na: 

 webových stránkách ITI Pražské metropolitní oblasti 
(www.itipraha.eu) 

 Úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje 

 Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy 

Způsob hodnocení 

1. Po ukončení příjmu projektového rámce (PR) výkonný tým 
nositele ITI provede kontrolu všech předložených 
projektových rámců dle hodnotících kritérií (příloha č. 2). 

 Formální kritéria hodnocení 
o Úplnost, jednoznačnost a formální stránka 

předloženého projektového záměru 

Na základě této kontroly bude žadatel vyzván k doplnění, 
případně k úpravám projektového rámce či jednotlivých 
záměrů v případech, kdy PR nebo některé ze záměrů 
neprošly kontrolou úplnosti, a byli zjištěny napravitelné 
nedostatky. 
Předkladatel bude o doplnění či úpravu vyzván 
prostřednictvím e-mailu uvedeném v projektovém 
záměru.  
Upravený projektový záměr se zasílá pouze elektronicky 
s podpisem oprávněné osoby za žadatele na emailovou 
adresu iti@praha.eu. 

2. Po ukončení kontroly PR a projektových záměrů svolá 
manažer ITI jednání pracovní skupiny.  Pozvánka na jednání 
PS bude zaslána elektronicky nejpozději 10 kalendářních 
dnů před termínem konání na email uvedený 
v projektovém záměru.  

3. Cílem pracovní skupiny je vytvořit takový návrh seznamu 
projektů pro programový rámec, který naplní parametry 
výzvy.  

4. Seznam projektů pro programový rámec bude dále 
schvalován ŘV ITI PMO, statutárními orgány nositele ITI a 
řídicí orgány dotčeného operačního programu. 

Následně bude projektům, které jsou součástí schváleného 
programového rámce vydáno na žádost 
žadatele/předkladatele projektového záměru vyjádření ŘV ITI. 
Toto vyjádření ŘV ITI bude následně povinnou přílohou v rámci 
plné žádosti o podporu do výzvy OPŽP. Vyjádření ŘV ITI PMO o 
souladu projektového záměru se Strategií je vydáno na základě 
vyhodnocení kritérií ŘV ITI PMO o souladu projektového 
záměru s integrovanou strategií ((Hodnotící kritéria ŘV ITI PMO 
dostupná zde). 

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru 

Hodnotící kritéria jsou uvedena v Příloze č. 2 výzvy ITI. 

http://www.itipraha.eu/
mailto:iti@praha.eu
http://www.itipraha.eu/uploads/assets/Hodnoti%CC%81ci%CC%81%20krite%CC%81ria%20R%CC%8Ci%CC%81dici%CC%81ho%20vy%CC%81boru%20ITI%20Praz%CC%8Cske%CC%81%20metropolitni%CC%81%20oblasti.pdf
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Další specifika výzvy 

Projekt předkládaný do výzvy ITI PMO musí být komplexní a 
tvořit ucelený rámec tematicky a územně zaměřených 
projektů. Projekty spolu související musí být předloženy v 
jednom projektovém rámci (jednotlivé záměry budou 
přílohou tohoto rámce viz výše). 
Podmínkou je kombinace min. dvou opatření obou 
specifických cílů: 

 SC 1.1 a SC 1.3 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Nositel ITI  
Poskytuje informace ke zpracování projektového záměru a 
jeho souladu s výzvou nositele ITI. Kontakty jsou uvedeny ve 
výzvě nositele ITI. 

Kontakty: 
Tereza Tesařová 
Tereza.tesarova@praha.eu 
Tel. +420 777 549 097 

Kristina Hapková Kleinwächterová, 
kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu 
tel. +420 778 766 893 

Seznam příloh výzvy 
Příloha č. 1 – Projektový rámec ITI PMO vč. záměru 
Příloha č. 2 – Formální kritéria hodnocení  

mailto:Tereza.tesarova@praha.eu
mailto:kleinwachterova@praha.eu
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Příloha č. 1 Výzvy č. 22 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 

Projektový rámec OPŽP - ITI  
Název specifického cíle OPŽP  Podpora energetické účinnosti a snižování emisí 

skleníkových plynů 

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

Číslo a název opatření 
strategického rámce 
integrované územní strategie 
ITI (dále jen „ISg“) 

2.1.2 Snížení energetické náročnosti veřejných objektů  

Identifikace žadatele 

(název, právní subjektivita, sídlo, 
odpovědné osoby žadatele vč. 
Kontaktů (telefon, email); 
kontaktní údaje budou sloužit ke 
komunikaci se žadatelem) 

 

 

Stručný popis opatření 
předkládaných do  OPŽP 

Text – max. 2000 znaků 

Časový plán realizace 
projektů 2021-2029 

 

Indikátory 
(žadatel vybere min. jeden 
vhodný indikátor z 
programového dokumentu OPŽP 
daných specifických cílů) 

Název indikátoru a cílová hodnota 

Název indikátoru Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

   

   

   

   

   
 

Výše finanční alokace EU 
uvedená na opatření OPŽP 
v CZK 
 
DISPONIBILNÍ ALOKACE:  
30 000 000 Kč 

Alokace celkem za předložené záměry: 
 
CZV: 
Předpokládaný podíl EU: 

Integrovanost a synergie Text - max. 2000 znaků. 

Přílohy: 

(jednotlivé projektové 
záměry) 

1. 

2. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM RÁMCI ITI 
PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 

 

Jméno předkladatele:  

Sídlo (Adresa předkladatele):  

IČ:  

Statutární zástupce (osoba 
oprávněná jednat):  

 

Seznam žadatelů v OPŽP:  

 

Žadatel prohlašuje, že v projektovém rámci ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a 
úplné údaje. 

Datum a místo podpisu  

 

Jméno a podpis osoby 

oprávněné zastupovat 

žadatele 

  

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 

žadatele) 

  

Projektový rámec vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu 

stanoveném ve výzvě: 

a) Na Magistrátu hl. města Prahy 

Adresa: 

Magistrát hl. města Prahy 

Jungmannova 35/29 

110 01 Praha 1  

 

Nebo 

 

b) Do datové schránky  

Odbor evropských fondů MHMP 

ID datové schránky: 48ia97h 

 

Projektový rámec vč. záměru zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu iti@praha.eu 

  

mailto:iti@praha.eu
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Projektový záměr do OPŽP 

KONCEPT PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 21+ 

Název žadatele: 

Název projektu 
(název projektu by měl jasně určit jeho lokalizaci, doporučuje se uvést čtvrť nebo ulici a dané město) 

Charakter a odůvodnění projektu 
(výstižné shrnutí projektu včetně shrnutí současného stavu a popisu změny díky úspěšnému zavedení projektu, 
max. 500 znaků) 

Cíle projektu 
(shrnutí parametrů projektu) 

Pozitiva 
(bodový seznam očekávaných výsledků, kvalitativních i kvantitativních, které projekt přinese) 

Rizika 
(konkrétní rizika spjatá s realizací projektu, nezískání dotace není rizikem pro tento koncept) 

Celkové způsobilé náklady 
(očekávaná částka celkových způsobilých výdajů projektu, bez DPH) 
mil. Kč bez DPH 

Stav přípravy a harmonogram jednotlivých částí projektu 
(uveďte co možná nejdetailněji stav projektu: EIA, ÚR, SP, jiná fáze a uveďte harmonogram přípravy) 

Platné ÚR:   
Platné SP:   
Předpoklad VZ:   
Realizační fáze: 
Popis:  

Zahájení fyzické realizace 
(plánované datum zahájení fyzické realizace projektu) 

Ukončení realizace 
(plánované datum zahájení provozní fáze) 
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Příloha č. 2 Výzvy č. 22 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti  

Formální kritéria hodnocení 

Kritérium  Bližší specifikace  Zdroj informací/ 
Referenční dokument 

ANO/NE/NR 

Předkladatel použil správný 
formulář PZ uvedený 
v příslušné výzvě a dodržel 
správnou strukturu formuláře 
PZ dané výzvy  

Projektový záměr je podán 
v předepsané formě a 

struktuře pro danou výzvu 

 Projektový 
záměr  
 Výzva  

 ANO/NE  

Projektový záměr je úplný 
včetně kompletního názvu 
projektu a, jsou vyplněna 
všechna povinná pole   

Projektový záměr splňuje 
obsahově všechny 

náležitosti dané výzvou 
včetně místa realizace 

projektu (vymezené území 
PMO)  

 Projektový 
záměr  
 Výzva  

 ANO/NE  

PZ je podepsán oprávněnou 
osobou předkladatele  

Projektový záměr je 
podepsán statutárním 

zástupcem či pověřeným 
zástupcem předkladatele 

 Projektový 
záměr  
 Pověření  

 ANO/NE  

Projektový záměr obsahuje 
všechny povinné přílohy, 
včetně všech požadovaných 
dokumentů uvedených v dané 
výzvě  

Jsou doloženy všechny 
povinné přílohy a 

požadované dokumenty 
uvedené ve výzvě  

 Projektový 
záměr  
 Výzva  

 ANO/NE  

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

 

 Projektový 
záměr  
 Výzva  
 Integrovaná 
strategie ITI PMO  

 ANO/NE/NR 

Strategický projekt je v souladu 
s koncepční částí Strategie 
(např. vymezené území, 
zahrnuto do vyjmenovaného 
integrovaného řešení). 

 

 Projektový 
záměr  
 Výzva  
 Integrovaná 
strategie ITI PMO  

 

 ANO/NE 

 


