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YáŽená paní magistro,

reaguji na Váš dopis, kteý jsem obdrŽel dne 23. |edna 2012, ve věci Žádosti

o poskýnutí informací týkajících se první samostatné výzvy pro Moravskos|ezský kraj

v rámci prioritníosy 2 operačního programu Životní prostředí(oP ŽP).

Pro Moravskos|ezský kraj byla v rámci prioritní osy 2 ,,Zlepšování kvality

ovzduší a sniŽování emisí.. oP ŽP vyhlášena nejdříve 23. ýzva' na kterou posléze

naváza|a 25' ýzva. Vzh|edem ktomu, Že se jedna|o o kontinuální ýzvy, přičemŽ

v rámci 25. vyzvy by| příjem Žádostí ukončen 20. prosinre 2011, je část předloŽených

Žádostí ještě ve stavu před kontro|ou z hlediska specifické přijate|nosti nebo ve Íázi

hodnocení Státním fondem Životního prostřédí Čn. z tohoto ďůvodu není prozatím

moŽné přesně vymezit kolik finančních prostředků bude vyčerpáno z celkové alokace

obou kontinuá|ních vyzev.

V rámci 23' výzvy by|o před|oŽeno ce|kem 30 Žádostí s ce|kovou dotací

z prostředků EU Ve výši 424 mi|. Kč, přičemŽ z tohoto mnoŽství bylo ce|kem

7 Žádostí schvá|eno k financování (u těchto projektů dotace z prostředků EU činí

349 mi|. Kč). Vzh|edem k tomu, Že 17 Žádostí (u těchto Žádostí dotace z prostředků

EU činí 48 mil. Kč) bylo předloŽeno v rámci opatření na podporu pořízení kropících a

samosběrných vozů, budou tyto Žádosti hodnoceny Státním fondem Životního



prostředí Čn (srŽp Čn) aŽ po schválení Programového dokumentu oP Žp

Evropskou komisí.

V rámci 25. ýzvy by|o před|oŽeno ce|kem 112 Žádostí s ce|kovou yýší dotace

z prostředků EU Ve Vyši 4,4 m|d. Kč. Z tohoto mnoŽství Žádostí by|o celkem

16 žádostí schvá|eno k financování (u těchto projektů dotace z prostředků EU činí

985 m|d. Kě), u 6 Žádostí probíhá hodnocení na SFŽP Čn (u těchto projektů dotace

z prostředků EU činí 1,5 mld. Kč), 47 Žádostí je ve stavu před kontro|ou z h|ediska

specifické přijatelnosti (u těchto projektů dotace z prostředků EU činí 1,8 mld' Kě).

Vzhledem ktomu,.Že zby|ých 43 Žádostí (u těchto projektů dotace z prostředků EU

činí 108 mil. Kč) by|o před|oŽeno vrámci opatření na podporu pořízení kropících a

samosběmých vozů, budou tyto Žádosti rovněŽ hodnoceny sFŽP Čn aŽ po

schvá|ení Programového dokumentu oP ŽP Evropskou komisí.

Vámi poŽadovaný přehIed všech projektů včetně informací o jejich přínosu

z h|ediska sniŽování emisí, které by|y schvá|eny v obou výše zmíněných rnýzvách, je

uvďen v příloze tohoto dopisu.

Na závěr mi dovo|te, abych Vás informoval o tom, Že mnoŽství sníŽení emisí je

jedno z hlavních hodnotících kritérií v rámci bodového hodnocení přís|ušných

projektů. Přeh|ed všech hodnotících kritérií v rámci 23. a 25. vw oP Žp je

uveřejněn na webových stránkách www.opzp.cz,

Přílohv:

Přeh|ed schvá|ených projektů v rámci prioritníosy 2 oP ŽP ze23. a25'výzvy
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