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 17. července 2014 - vládou schválený dokument zaslán na EK, 
počátek formálního dialogu s EK

 říjen až prosinec 2014 - snaha o zařazení OPŽP mezi programy, 
které by byly schválené do konce března 2015 

 Leden až březen 2015 - dopracování operačního programu, 
vyjasnění zbývající zásadní otevřené otázky

Aktuální stav příprav 
programového období 2014-2020



Výhled

 červen 2015 - předpokládané schválení OPŽP, posun z důvodu 
neexistence doprovodných prováděcích předpisů ke služebnímu 
zákonu

 březen 2015 - finalizace navazující řídicí dokumentace programu

 konec prvního čtvrtletí 2015 - vyhlášení prvních výzev 

Aktuální stav příprav 
programového období 2014-2020



OPŽP 2014-2020
implementace

Zjednodušení pro žadatele a příjemce podpory

 jednoduchost a srozumitelnost dokumentace

 jeden dokument navazující řídicí dokumentace pro žadatele a 
příjemce (spojení Implementačního dokumentu a Pravidel pro  
žadatele a příjemce, zrušení Směrnice MŽP)

 revize povinných příloh projektových žádostí a podkladů pro RoPD
(povinné minimum, které zaručí kvalitu a efektivitu projektu)

Strategické řízení výzev

 poskytování informací o výzvách pro žadatele předem,                  
v dostatečné míře a dostatečném časovém předstihu

 Plán výzev do roku 2018

 Strategický realizační plán pro každý rok implementace

 vypisovány především soutěžní výzvy s nastavenou bodovou 
prahovou hranicí a předem jasně stanovenou finanční alokací



OPŽP 2014-2020
implementace

Lepší osvěta při veřejných zakázkách

 pro veřejné zakázky malého rozsahu vzorové dokumenty

 katalog nejčastějších pochybení v oblasti veřejných zakázek

 ex-ante kontrola zadávací dokumentace a ex–post kontrola
výběrového řízení pouze u projektů nad 200 mil. Kč  u

ostatních projektů pouze ex-post kontrola výběrového řízení

Hodnocení projektů

 zvýhodnění projektových žádostí ve vysokém stupni
připravenosti projektu

 důslednější přístup k posuzování projektu a ukončení
administrace v případě neplnění podmínek

 důraz na kvalitativní stránku projektu a co největší ekologický
přínos



OPŽP 2014-2020
základní přehled

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

 celková alokace 2,636 mld. € z EFRR a FS (cca 73 mld. Kč)

 6 prioritních os:

PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (21,3 mld. Kč)

PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (12,6 mld. Kč)

PO3 Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika (12,7 mld. Kč)

PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (9,8 mld. Kč)

PO5 Energetické úspory (14,7 mld. Kč)

PO6 Technická pomoc (2,1 mld. Kč)

 míra financování z fondů EU 85 %

 2 zprostředkující subjekty - SFŽP ČR a AOPK ČR (PO4)



Specifický cíl:

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů 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

Prioritní osa 1
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Oprava poldru Cehnice



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

Revitalizace parku ZŠ v Třešti



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 

Zateplení ZŠ Lány
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