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Prioritní osa 1: Čistota vody

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

 1.2 Zajistit dodávky pitné vody 
v odpovídající jakosti a množství

 1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu

 1.4 Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření

ůlokace specifických cíl



Prioritní osa 1: Čistota vody
Typy podporovaných projekt

SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a
podzemních vod z komunálních zdroj

 Výstavba kanalizace

 Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpad. vod

SC 1.2:   Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 Výstavba a modernizace úpraven vody

 Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody



Prioritní osa 1: Čistota vody
Typy podporovaných projekt

SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
zlepšení přirozených rozlivů

 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich
urychleného odvádění kanalizací do toků

 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl (ochranné
nádrže a bezpečnostní přelivy)

 Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost
obsažených v „Registru svahových nestabilit“



Prioritní osa 1: Čistota vody
Typy podporovaných projekt

SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných , předpovědních a výstražných
systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných , předpovědních a výstražných
systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány



Prioritní osa 1: Čistota vody
ůktuální a nejbližší výzvy
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Prioritní osa 1: Čistota vody
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Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami – 74.VÝZVA

• Aktivita 1.3.1 – Zprĳtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních tokĳ a přilehlých 
niv, zlepšení přirozených rozlivĳ

• Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
• Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně
• Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ (není předmětem této prezentace)

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) jsou veřejné subjekty s výjimkou či omezením:
• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,
• fyzické osoby podnikající mohou žádat o podporu pouze v rámci aktivity 1.3.3, ale nikoliv 

na opatření – výstavba ochranných nádrží.

Podpora u výše uvedených aktivit je 85 % z celkových zpĳsobilých výdajĳ s výjimkou výměny 
nepropustných zpevněných povrchĳ za propustné zpevněné povrchy a propustné povrchy, kde bude 
podpora poskytována ve výši 50 % z celkových zpĳsobilých výdajĳ.

Minimální zpĳsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.
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Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu
koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů:

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,
• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé kynety pro běžné prĳtoky 

v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění,
• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních tokĳ, na některých místech s tvorbou 

mokřin a tĳní,
• umožnění povodňových rozlivĳ do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky).
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Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu
koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Typy podporovaných projektů:

• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, prĳleh, vsakovací nádrž),
• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace 

(retenční nádrže suché a se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití 

(např. na zálivku či splachování WC),
• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy 

se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (výše podpory 50 %),
• přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové 

atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku 
do 0,7 včetně.
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
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Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně
modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů:

• obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží a poldrĳ),
• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivĳ na stávajících vodních nádržích včetně 

technických objektĳ souvisejících s bezpečností vodního díla.
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Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit
ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru
svahových nestabilit“
Typy podporovaných projektů:

• stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou 
evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.
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Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

 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

ůlokace specifických cíl



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Podporované typy projekt

SC 3.1: Prevence vzniku odpad

 Předcházení vzniku komunálních odpadů

 Předcházení vzniku průmyslových odpadů 

SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpad

 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

 Budování systémů odděleného sběru odpadů

 Sběrné dvory

 Nakládání s nebezpečnými odpady

 Bioplynové stanice



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Podporované typy projekt

SC 3.3: Rekultivovat staré skládky
Rekultivace starých technicky nezabezpečených skládek

SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst

 Realizace průzkumných prací a analýz rizik

 Sanace vážně kontaminovaných lokalit

SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich ízení
 Náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry 

rizika nad rámec standardů a norem společenství (např. rekonstrukce chladícího zařízení, 

rekonstrukce skladovacích nádrží vč. havarijních jímek, protipožární izolace zásobníků LPG) 

 Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů pro tvorbu a aplikaci metodik a postupů 

v managementu chemických látek, vytvoření center prevence rizik



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
ůktuální a nejbližší výzvy
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Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Plánované výzvy 2017 a 201Ř / zbývající alokace
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Prioritní osa 5: Energetické úspory
ůlokace specifických 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
Typy podporovaných projekt

SC 5.1: Snížit energetickou náročnost ve ejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdroj  energie
 Zateplení obvodového pláště budov

 Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 Realizace systémů využívajících odpadní teplo

 Instalace solárně - termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

 Výměna a renovace otvorových výplní

SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových ve ejných budov
 podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu



Prioritní osa 5: Energetické úspory
Nejbližší a probíhající výzvy
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Prioritní osa 5: Energetické úspory
Plánované výzvy 2017 a 201Ř / zbývající alokace
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OPŽP 2014 - 2020

Podání žádosti, dokumenty
 Žádosti se podávají výhradně elektronicky - IS KP14+ (součástí jednotného 

monitorovacího systému MS2014+), realizuje MMR – slouží k podání i 
administraci žádosti

 Přístup z webových stránek OPŽP - www.opzp.cz

Dokumenty na webových stránkách ke stažení:

 Pravidla pro žadatele a p íjemce podpory 2014 – 2020
 Harmonogram výzev 
 Jednání výběrových komisí



Národní program ivotní prostředí

Národní program ivotní prostředí -
z prostředků SF P ČR, podmínkou 
komplementarita k EU fondům.
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Národní program ivotní prostředí
ůKTUÁLNÍ VÝZVů: Výzva č. 16/2017 
Přírodní zahrady
(09/2017 – 01/2018)
Alokace: 50 mil. Kč.
Předmětem podpory je vybudování, vznik a úpravy dětských 
hřišť a zahrad v přírodním stylu, pořízení zázemí pro 
subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy, 
úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol. 

adatelé mohou být obce, mateřské školy, lesní mateřské 
školy, zřizovatelé dětských skupin, základní školy, 
příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem).
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Národní program ivotní prostředí
ůKTUÁLNÍ VÝZVů: Výzva č. 18/2017 
Zeleň do obcí 
(10/2017 – 03/2018)
Alokace: 50 mil. Kč.
Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně a 
doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru 
(alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.), 
zakládání a obnova ploch izolační zeleně, tj. souvislých 
pásových porostů stromů a keřů v okolí silnic či jiných 
zdrojů prašnosti, přeměna nepropustných povrchů na 
propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin 
a mostků. adatelé mohou být všechny fyzické a právnické 
osoby. 
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Národní program ivotní prostředí
ůKTUÁLNÍ VÝZVů: Výzva č. 17/2017 
Domovní čistírny odpadních vod 
(10/2017 – 06/2019)
Alokace: 200 mil. Kč.
Předmětem podpory je realizace soustav individuálních 
čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO 
pro budovy vyu ívané k trvalému rodinnému bydlení 
(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví 
dané obce, v oblastech, kde není z technického či 
ekonomického hlediska mo né připojit nemovitosti ke 
stokové síti zakončené ČOV. adatelé mohou být obce, 
svazky obcí, společnosti vlastněné z více ne  50 % obcemi a 
městy.
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Národní program ivotní prostředí
ůKTUÁLNÍ VÝZVů: Výzva č. 20/2017 
Likvidace nepotřebných vrtů 
(11/2017 – 12/2019)
Alokace: 20 mil. Kč.
Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických 
vrtů, které představují riziko ohro ení ivotního prostředí, 
především jakosti či mno ství podzemních vod nebo 
ohro ení zdraví či ivota obyvatel .
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Národní program ivotní prostředí
ůKTUÁLNÍ VÝZVů: Výzva č. 21/2017 
Podpora alternativních způsobů dopravy 
(11/2017 – 09/2018)
Alokace: 100 mil. Kč. 
Cílem výzvy je sní ení negativních vlivů dopravy na zdraví 
obyvatel a ivotní prostředí, tj. zejména sní ení emisí 
z dopravy a sní ení hlukové zátě e, a to prostřednictvím 
podpory vyu ívání vozidel s alternativním pohonem. 
Podporu je mo né poskytnout na pořízení elektromobilu, 
plug-in hybridu, hybridu nebo vozidla s pohonem na CNG. 

adatelé mohou být obce, kraje a další veřejnoprávní 
subjekty. Operativní leasing !
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Národní program ivotní prostředí
ůKTUÁLNÍ VÝZVů: Výzva č. 3/2017 
Odstraňování nelegálních skladů odpadů 
a sanace havarijních stavů 
(03/2017 – 12/2020)
Alokace: 100 mil. Kč. 
Kraje, obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) + 
obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Původce neexistuje nebo není znám (podmínka pro obce), 
či se dlouhodobě nedaří dohnat k odpovědnosti za pou ití 
všech legálních způsobů (ORP + kraje).
Maximální výše dotace 80 %, na zbývajících 20 % lze 
čerpat bezúročnou půjčku.
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UKONČENÁ VÝZVů: Výzva č. 8/2016
Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 
(07/2016 – 10/2017)
Alokace: 300 mil. Kč (296 ádostí – dotace 339 
mil. Kč) – v příštím roce pokračování !
Cílem výzvy je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 
jakosti a mno ství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek 
nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích 
v neodpovídající jakosti. Předmětem podpory je 
regenerace, zkapacitnění či vybudování a připojení 
podzemních zdrojů vody tam, kde je to nezbytné

Národní program ivotní prostředí
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Zvýhodněné půjčky od SFŽP ČR
VÝHODY PĲJČKY SFŽP ČR
•Po dobu realizace projektu není pĳjčka úročena;
•Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána 
až od následujícího roku po ukončení čerpání pĳjčky;
•Žádné poplatky za sjednání pĳjčky, předčasné splátky či odklady 
splátek;
•Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladĳ (RPSN);
•Jedno kontaktní místo – žádost je administrována společně se 
žádostí o dotaci z OPŽP;
•V případě úvěrové způsobilosti dle MP Fondu bez zajištění, 
u ostatních lze kombinovat s dohodou o budoucím vkladu 
zástavního práva po dokončení realizace podporovaného 
projektu.
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ŮKTUÁLNÍ VÝZVY:
Výzva č. 1/2016 PU
•pro projekty z oblasti odpadového hospodářství řešící výstavbu 
a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadĳ nebo 
výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadĳ,
Výzva č. 2/2016 PU
•pro projekty vodního hospodářství, především se jedná 
o výstavbu kanalizací, výstavbu či modernizaci čistíren odpadních 
vod, úpraven vod a rozvodných sítí pitné vody,
Výzva č. 3/2016 PU
•pro projekty na snižování energetické náročnosti veřejných 
budov. 

Zvýhodněné půjčky od SFŽP ČR
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Děkuji za pozornost

Ing. Petr Valdman
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, email: petr.valdman@sfzp.cz
www.sfzp.cz  zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz


