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OP Životní prostředí 2013
Odpady
- LII. výzva - 25. 9. – 18. 12. 2013,
- prioritně podpořeny projekty na biologické komunální odpady
(dále papír, plasty, sklo).
- obecně – kompostéry, kompostárny, bioplynové stanice, sběrné
dvory, třídění, svoz a recyklaci zejména komunálních odpadů
(nadpoloviční většina musí pocházet z komunálu).
-podpořeny budou i záměry na odstraňování starých ekologických zátěží.

Dotace až 90 %, případně dle velikosti podniku cca 40 – 60 %

Pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty

OPŽP 2013
Zateplování veřejných objektů
- L. výzva 27. června – 29. listopadu,
- jsou podporovány i záměry na obnovitelné zdroje vytápění
- zapotřebí je energetický audit a rozpočet, není třeba projektová dokumentace
a vyjádření stavebního úřadu
Dotace až 90 %, reálně 65 – 80 %
Ze způsobilých výdajů se odečítají pětileté úspory na provozu
Za účelem zvýšení získaných bodů lze způsobilé výdaje dále snižovat
Pro veřejné subjekty,
případně obchodní společnosti vlastněné veřejnými subjekty

OPŽP 2013
Zlepšování stavu přírody a krajiny
- L. výzva 27. června – 29. listopadu,
- jsou vyhlášeny všechny podoblasti podpory, pro obce zajímavé hlavně:
- výsadba a revitalizace veřejné zeleně (75 % dotace)
- tvorba nebo obnova mokřadů a tůní (100 % dotace)
- budování a obnova malých vodních nádrží (70 % dotace) - typem
opatření jsou bodově znevýhodněni oproti tůním a mokřadům, proto
můžeme doporučit pouze v chráněných oblastech přírody nebo
v kombinaci s tůní/mokřadem

Pro veřejné subjekty,
případně obchodní společnosti vlastněné veřejnými subjekty

Finanční mechanismus EHP/Norska
Kulturní dědictví a současné umění

CO:

Dotace je určena pro rekonstrukce a revitalizace významných movitých
a nemovitých památek

KDE:

celé území ČR včetně hl. města Prahy

KDO:

církevní právnické osoby, územní samosprávné celky, církevní
právnické, instituce zřizované státem
(2 nebo 3 roky historie, 5 -10 let udržitelnost)

KOLIK:

alokace18 mil. EUR (asi 450 mil. Kč)
1. kolo výzvy 12 mil EUR – pravděpodobně od září 2013
2. kolo výzvy 6 mil. EUR
60 až 90 % způsobilých výdajů (pozn. výdaje jsou způsobilé až po
podpisu Rozhodnutí – tj. cca 5 měsíců po ukončení příjmu žádostí)

POZN.

Povinnou přílohou k datu podání žádosti o dotaci bude platné
a pravomocné stavební povolení a památkový záměr

Rozdíly současného a budoucího období
2007 - 2013
26,7 mld. EUR
26 programů
3 systémy podávání
papírové žádosti
vyšší míra podpory
administrativní náročnost
pozdní spuštění
nedostatečné kontrolní
mechanismy
nedočerpané prostředky

2014 - 2020
20,5 mld. EUR
17 programů
jednotný systém?
elektronické žádosti?
nižší míra podpory
zjednodušení?
brzké spuštění?
důslednější kontrola
rozhodovacích procesů
vyčerpané prostředky

Programy pro nové období 2014 - 2020
 Program rozvoje venkova
 Operační program Životní prostředí
 Integrovaný regionální operační program
 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschnopnost
 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 OP Doprava
 OP Zaměstnanost
 OP Praha – pól růstu ČR
 OP Rybářství
 OP Technická pomoc
 OP Přeshraniční spolupráce

Operační program Životní prostředí

Priority programu
 Zlepšení kvality ovzduší
 Ochrana podzemních a povrchových vod
 Nakládání s odpady
 Ochrana biodiverzity, krajiny a půdy
 Krizové řízení v oblasti ŽP a ochrana před extrémními meteorologickými
a přírodními jevy

Integrovaný regionální operační program

Priority programu – národní úroveň
 Modernizace a zefektivnění veřejné správy
 Rozvoj krizové a bezpečnostní komunikační infrastruktury
 Zdravotnictví – koncentrace specializované péče, prevence, podpora
propojování zdravotní a sociální péče
 Cestovní ruch
 Kulturní dědictví

Integrovaný regionální operační program

Priority programu – regionální úroveň
 Doprava – silnice II. a III. třídy, udržitelné systémy mobility
 Vzdělávací infrastruktura – základní a střední školství
 Sociální infrastruktura a péče o zdraví
 Bydlení - sociální bydlení, zkvalitnění veřejných prostranství
 Cestovní ruch – nové produkty, marketing, propagace
 Veřejná správa – rozvoj ICT, podpora pořizování plánovací dokumentace

Doporučení pro žadatele
 Kvalitní a důsledné plánování na místní úrovni
 Řešení místních potřeb
 Udržitelná budoucnost
 Sledování procesu přípravy nového období
 Konzultace projektových záměrů s poskytovateli a odborníky

Děkuji Vám za pozornost.
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