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 Dohoda o partnerství
 26. 8. 2014 - oficiální schválení Evropskou komisí

 OPŽP 2014-2020
 17. 7. 2014 - vládou schválený dokument zaslán na EK

 8. 10. 2014  - obdrženy oficiální připomínky ze strany EK

 24. 11. 2014 - formálně projednaná verze odeslána na EK

Aktuální stav příprav 
programového období 2014-2020



OPŽP 2014-2020
Základní přehled

 celková alokace 2,636 mld. € z ERDF a FS

 6 prioritních os:

PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (768,7 mil. €)

PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (453,8 mil. €)

PO3 Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika (458,8 mil. €)

PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (351,7 mil. €)

PO5 Energetické úspory (529,6 mil. €)

PO6 Technická pomoc (73,8 mil. €)

 reflexe dobré praxe a vyvarování se nedostatkům z OPŽP 2007-2013



OPŽP 2014-2020
Základní přehled

 míra financování z fondů EU 85 %

 2 zprostředkující subjekty - SFŽP ČR a AOPK ČR

 obce a dobrovolné svazky obcí oprávněným žadatelem ve všech 

prioritních osách

Výhled:

 do konce r. 2014 - program ve stavu „připraven ke schválení“

 do konce března 2015 - rozhodnutí o schválení

 přelom 2014/15 - finalizace navazující řídicí dokumentace programu



Specifický cíl:

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Prioritní osa 1
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní



Specifický cíl:

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality
ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech



Specifický cíl:

3.1 Prevence vzniku odpadů

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

3.3 Rekultivovat staré skládky

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Prioritní osa 3
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika



Specifický cíl:

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných  
chráněných území 

4.2 Posílit biodiverzitu 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Prioritní osa 4
Ochrana a péče o přírodu a krajinu



Specifický cíl:

5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a zvýšit využití  
obnovitelných zdrojů energie

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 
budov

Prioritní osa 5
Energetické úspory 
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