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OPŽP byl schválen Evropskou komisí 30. 4. 2015

Cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České 
republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních 
dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny 
klimatu.

OP ŽP 2014-2020 reaguje na aktuální výzvy, spojené zejména s 
rostoucím rizikem změny klimatu, a klade proto velký důraz na opatření 
v oblastech mitigace i adaptace na očekávané dopady změny klimatu.

Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů bylo stanoveno
6 prioritních os (PO)



Alokace v rámci všech prioritních os
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Prioritní osa 1: Čistota vody

 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
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Alokace specifických cílů



Prioritní osa 1: Čistota vody
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Typy podporovaných projektů

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

 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
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Typy podporovaných projektů

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
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Typy podporovaných projektů

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
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Výsledky proběhlých výzev

Výzva
Datum 

uzavření 
výzvy

Alokace 
výzvy (EU 

zdroje)

Počet 
zaregistr
. žádostí

Součet z 
požadovaného (EU 

zdroje)

Schválené 
projekty

Součet EU zdroje 
schválených 

projektů

3. výzva, PO1, SC 1.3, kolová 13.11.2015 300 mil. Kč 20 358 210 061 Kč 8 207 457 208 Kč

4. výzva, PO1, SC 1.4, kolová 13.11.2015 200 mil. Kč 130 366 329 284 Kč 78 232 167 455 Kč

21. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová 5.1.2016 3 300 mil. Kč 191 5 303 444 422 Kč 124 3 765 558 196 Kč

22. výzva, PO 1, SC 1.2, kolová 5.1.2016 1 600 mil. Kč 43 796 724 506 Kč 33 639 422 668 Kč

34.výzva, PO 1, SC 1.3, kolová 31.5.2016 1 300 mil.Kč 30 218 954 032 Kč 23 469 330 070 Kč

35.výzva, PO 1, SC 1.4, kolová 31.5.2016 350 mil. Kč 185 413 501 224 Kč 173 395 803 113 Kč



Prioritní osa 1: Čistota vody
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Nejbližší a probíhající výzvy

1.1 42 aktivity 1.1.1 a 1.1.2 kolová 
(soutěžní)

17.10.2016 19.1.2017 3 600 000 000

1.3 45 bez omezení, vyjma 1.3.4 kolová 
(soutěžní)

1.11.2016 5.1.2017 1 100 000 000

1.4 47 aktivita 1.4.3 kolová 
(soutěžní)

1.11.2016 5.1.2017 150 000 000

Datum ukončení 
příjmu žádostí

Z toho 
příspěvek 

Unie

1.2 43 bez omezení, dle PD kolová 
(soutěžní)

17.10.2016 19.1.2017 1 200 000 000

Specifický 
cíl

Číslo 
výzvy 

Podporované aktivity Druh výzvy Datum zahájení 
přijmu žádostí 



Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
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Alokace specifických cílů
 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


Graf1
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		SC2.1
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PO1

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

				PO 1				29.16%		21,120,340,819 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 1.1.				45.0%		9,504,153,386 Kč

						A 1.1.1.		66.6%		6,329,766,155 Kč

						A 1.1.2.		22.2%		2,109,922,052 Kč

						A 1.1.3.		11.2%		1,064,465,179 Kč

				SC 1.2.				15.0%		3,168,051,110 Kč

						A 1.2.1.		30.0%		950,415,333 Kč

						A 1.2.2.		70.0%		2,217,635,777 Kč

				SC 1.3.				30.0%		6,336,102,248 Kč

						A 1.3.1.		48.0%		3,041,329,079 Kč

						A 1.3.2.		19.0%		1,203,859,427 Kč

						A 1.3.3.		30.0%		1,900,830,674 Kč

						A 1.3.4.		3.0%		190,083,067 Kč

				SC 1.4.				10.0%		2,112,034,074 Kč

						A 1.4.1.		30.0%		633,610,222 Kč

						A 1.4.2.		15.0%		316,805,111 Kč

						A 1.4.3.		55.0%		1,161,618,740 Kč

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

				A 1.1.1.		výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

				A 1.1.2.		odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)

				A 1.1.3.		výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

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

				A 1.2.1.		výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

				A 1.2.2.		výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

				SC 1.3.		Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

				A 1.3.1.		Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

				A 1.3.2.		Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

				A 1.3.3.		Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

				A 1.3.4.		Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

				SC 1.4.		Podpořit preventivní protipovodňová opatření

				A 1.4.1.		Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

				A 1.4.2.		Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

				A 1.4.3.		Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány





List1

		

						SC1.4		2,112,034,073.61 Kč

						SC1.3		6,336,102,248.32 Kč

						SC1.2		3,168,051,110.42 Kč

						SC1.1		9,504,153,386.21 Kč

						Celkem		21,120,340,818.56 Kč
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PO2

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

				PO 2				17.21%		12,467,771,173 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 2.1.				75.0%		9,350,828,380 Kč

						A 2.1.1.		100.0%		9,350,828,380 Kč

				SC 2.2.				21.0%		2,618,231,946 Kč

						A 2.2.1.		80.0%		2,094,585,557 Kč

						A 2.2.2.		20.0%		523,646,389 Kč

				SC 2.3.				4.0%		498,710,847 Kč

						A 2.3.1.		55.0%		274,290,966 Kč

						A 2.3.2.		25.0%		124,677,712 Kč

						A 2.3.3.		5.0%		24,935,542 Kč

						A 2.3.4.		15.0%		74,806,627 Kč

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

				A 2.1.1.		náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech

				SC 2.2.		Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

				A 2.2.1.		náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování

				A 2.2.2.		pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší

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

				A 2.3.1.		výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologii a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích

				A 2.3.2.		výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí

				A 2.3.3.		pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší

				A 2.3.4.		pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí
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						SC2.3		498,710,846.91 Kč

						SC2.2		2,618,231,946.28 Kč

						SC2.1		9,350,828,379.56 Kč

						Celkem		12,467,771,172.75 Kč
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PO3

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 3 - ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

				PO 3				17.40%		12,605,161,723 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v období 2014 - 2020

				FS				16.53%		11,970,838,972 Kč

				SC 3.1.				13.3%		1,675,917,452 Kč

						A 3.1.1.		30.0%		502,775,235 Kč

						A 3.1.2.		70.0%		1,173,142,216 Kč

				SC 3.2.				53.7%		6,763,524,023 Kč

						A 3.2.1.		27.6%		1,866,732,630 Kč

						A 3.2.2.		42.0%		2,840,680,090 Kč

						A 3.2.3.		21.4%		1,447,394,141 Kč

						A 3.2.4.		9.0%		608,717,162 Kč

				SC 3.3.				2.8%		359,125,160 Kč

						A 3.3.1.		100.0%		359,125,160 Kč

				SC 3.4.				25.2%		3,172,272,337 Kč

						A 3.4.1.		9.5%		299,779,736 Kč

						A 3.4.2.		14.2%		449,828,217 Kč

						A 3.4.3.		76.4%		2,422,664,384 Kč

				EFRR				0.88%		634,322,751 Kč

				SC 3.5.				5.03%		634,322,751 Kč

						A 3.5.1.				0 Kč

						A 3.5.2.				0 Kč

						A 3.5.3.				0 Kč

						A 3.5.4.				0 Kč

				SC 3.1.		Prevence vzniku odpadů

				A 3.1.1.		předcházení vzniku komunálních odpadů

				A 3.1.2.		předcházení vzniku průmyslových odpadů

				SC 3.2.		Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

				A 3.2.1.		výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

				A 3.2.2.		výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

				A 3.2.3.		výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

				A 3.2.4.		výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

				SC 3.3.		Rekultivovat staré skládky

				A 3.3.1.		rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

				SC 3.4.		Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

				A 3.4.1.		inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci

				A 3.4.2.		realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik

				A 3.4.3.		sanace vážně kontaminovaných lokalit

				SC 3.5.		Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

				A 3.5.1.		náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství

				A 3.5.2.		vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií

				A 3.5.3.		vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií

				A 3.5.4.		rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)
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						SC3.5		634,322,750.82 Kč

						SC3.4		3,172,272,336.87 Kč

						SC3.3		359,125,160.36 Kč

						SC3.2		6,763,524,022.92 Kč

						SC3.1		1,675,917,451.66 Kč

						Celkem		12,605,161,722.64 Kč
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PO4

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 4 - OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

				PO 4				13.34%		9,663,217,551 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 4.1.				30.0%		2,898,965,265 Kč

						A 4.1.1.		100.0%		2,898,965,265 Kč

				SC 4.2.				6.9%		664,118,756 Kč

						A 4.2.1.		19.9%		131,879,109 Kč

						A 4.2.2.		19.9%		131,879,109 Kč

						A 4.2.3.		51.6%		342,381,232 Kč

						A 4.2.4.		8.7%		57,979,305 Kč

				SC 4.3.				43.1%		4,167,490,019 Kč

						A 4.3.1.		18.5%		773,057,404 Kč

						A 4.3.2.		19.3%		804,690,312 Kč

						A 4.3.3.		44.5%		1,855,337,770 Kč

						A 4.3.4.		8.3%		347,875,832 Kč

						A 4.3.5.		9.3%		386,528,702 Kč

				SC 4.4.				20.0%		1,932,643,510 Kč

						A 4.4.1.		100.0%		1,932,643,510 Kč

				SC 4.1.		Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

				A 4.1.1.		Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy

				SC 4.2.		Posílit biodiverzitu

				A 4.2.1.		péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

				A 4.2.2.		péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

				A 4.2.3.		prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

				A 4.2.4.		předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

				SC 4.3.		Posílit přirozené funkce krajiny

				A 4.3.1.		zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

				A 4.3.2.		vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

				A 4.3.3.		revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

				A 4.3.4.		zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

				A 4.3.5.		realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

				SC 4.4.		Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

				A 4.4.1.		revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
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						SC4.4		1,932,643,510.13 Kč

						SC4.3		4,167,490,019.40 Kč

						SC4.2		664,118,755.92 Kč

						SC4.1		2,898,965,265.19 Kč

						Celkem		9,663,217,550.64 Kč
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PO5

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 5 - ENERGETICKÉ ÚSPORY

				PO 5				20.09%		14,550,441,252 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				FS				19.33%		14,000,981,252 Kč

				SC 5.1.				96.2%		14,000,981,252 Kč

						A 5.1.1.		75.0%		10,500,735,939 Kč

						A 5.1.2.		5.0%		700,049,063 Kč

						A 5.1.3.		20.0%		2,800,196,250 Kč

				EFRR				0.76%		549,460,000 Kč

				SC 5.2.				3.8%		549,460,000 Kč

						A 5.2.1.		100.0%		549,460,000 Kč

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

				A 5.1.1.		snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov

				A 5.1.2.		realizace technologií na využití odpadního tepla

				A 5.1.3.		realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

				SC 5.2.		Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

				A 5.2.1.		vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov
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						SC5.2		549,460,000.00 Kč

						SC5.1		14,000,981,252.30 Kč

						Celkem		14,550,441,252.30 Kč
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PO6

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 6 - TECHNICKÁ POMOC

				PO 6				2.80%		2,028,183,236 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 6.1.				97.7%		1,982,440,361 Kč

				SC 6.2.				2.3%		45,742,875 Kč

				SC 6.1.		Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

				SC 6.2.		Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu
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						SC6.2		45,742,874.68 Kč

						SC6.1		1,982,440,361.12 Kč

						Celkem		2,028,183,235.80 Kč
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Celkem

		

						PO6		2,028,183,235.80 Kč

						PO5		14,550,441,252.30 Kč

						PO4		9,663,217,550.64 Kč

						PO3		12,605,161,722.64 Kč

						PO2		12,467,771,172.75 Kč

						PO1		21,120,340,818.56 Kč

						Celkem		72,435,115,752.67 Kč





Celkem

		







Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
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Typy podporovaných projektů

Celkový cíl do roku 2020 (2022): vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů
1. výzva: minimálně 20 tisíc kotlů

Předmětem podpory je pouze výměna starého kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním za:

 tepelné čerpadlo
 plynový kondenzační kotel
 kotel na pevná paliva

V kombinaci s
 instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu 

TV
 „mikro“ energetickými opatřeními

Podporované výrobky jsou uvedeny v seznamu vedeném SFŽP ČR

SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím  znečišťujících látek –
KOTLÍKOVÉ DOTACE



Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
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Kotlíkové dotace
 Kraj jakožto příjemce podpory poskytuje dotace fyzickým osobám

 Podmínky ze strany MŽP jsou maximálně široké

 Kraje ve svých výzvách zohledňují znalost místních specifik a mají možnost upravit 

podmínky s cílem dosáhnout co nejvyšších efektů

 Kraje stanoví i časovou uznatelnost nákladů (MŽP umožňuje od 15.7.2015)

 Kraje i obce mohou přispívat na zbývající náklady

Nastavení výzev:
 3 cykly výzev (vždy po 2 letech)

 Finanční alokace na 1. výzvu celkem pro všechny kraje: 3 mld. Kč

 Minimální alokace pro jednotlivé kraje 

 Stanoveny na základě odborných kritérií



Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
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Typy podporovaných projektů
SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím  znečišťujících látek
 Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování

tepelnou energií, včetně nových soustav

 Náhrada/rekonstrukce spalovacích SZ za účelem snížení emisí TZL, 

NOx,SO2,NH3,VOC

 Náhrada/rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů

 Pořízení dodatečných technologií vedoucí ke snížení emisí u SZ

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

 Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší (monitorovací stanice)



Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
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Výsledky proběhlých výzev

Výzva
Datum 

uzavření 
výzvy

Alokace 
výzvy (EU 

zdroje)

Počet 
zaregistr. 

žádostí

Součet z 
požadovaného 

(EU zdroje)
Schválené projekty

Součet EU zdroje 
schválených 

projektů

8. výzva, PO2, SC 2.2, kolová 16.12.2015 2 500 mil. Kč 239 5 500 000 000 Kč 90 2 764 555 044 Kč

16. výzva, PO 2, SC 2.1, průběžná 23.10.2015 3 000 mil. Kč 14 2 999 400 000 Kč

17. výzva, PO 2, S 2.3, průběžná 14.10.2016 200 mil. Kč 17 281 506 500 Kč

probíhá hodnocení

probíhá hodnocení



Prioritní osa 2: Kvalita ovzduší
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Nejbližší výzvy 

2.1 67 bez omezení, dle PD průběžná 31.3.2017 28.4.2017 3 mld. Kč

2.3 79 bez omezení, dle PD přůběžná 1.3.2017 20.12.2017 200 mil. Kč

Předpokládaný 
datum ukončení 

příjmu žádostí

Z toho 
příspěvek 

Unie

Specifický 
cíl

Číslo 
výzvy Podporované aktivity Druh výzvy

Předpokládaný 
datum zahájení 
přijmu žádostí 



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

16/34

 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

Alokace specifických cílů



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
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Podporované typy projektů
SC 3.1: Prevence vzniku odpadů

 Předcházení vzniku komunálních odpadů

 Předcházení vzniku průmyslových odpadů 

SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 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
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Podporované typy projektů
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 řízení
 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
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Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Vyhodnocení proběhlých výzev

Výzva
Datum 

uzavření 
výzvy

Alokace 
výzvy (EU 

zdroje)

Počet 
zaregistr. 
žádostí

Součet z 
požadovaného 

(EU zdroje)

Schválené 
projekty

Součet EU zdroje 
schválených 

projektů

5. výzva, PO3, SC 3.2, kolová 13.11.2015 1 500 mil. Kč 426 1 562 801 865 Kč 274 985 913 713 Kč

7. výzva, PO3, SC 3.4, kolová 13.11.2015 560 mil. Kč 37 937 888 868 Kč 30 699 204 458 Kč

23. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová 5.1.2016 300 mil. Kč 4 73 695 914 Kč 2 14 206 000 Kč

24. výzva, PO 3, SC 3.3, kolová 5.1.2016 359 mil. Kč 12 182 640 933 Kč 8 153 499 428 Kč

36. výzva, PO3, SC 3.4, kolová 15.7.2016 600 mil. Kč 35 622 527 633

8. výzva, PO 3, SC 3.5, průběžná 14.10.2016 60 mil. Kč 25 402 268 441 Kč

probíhá hodnocení

probíhá hodnocení
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Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Nejbližší a probíhající výzvy

Specifický 
cíl

Číslo 
výzvy Podporované aktivity Druh výzvy

Datum zahájení 
přijmu žádostí 

Datum ukončení 
příjmu žádostí

Z toho 
příspěvek 

Unie

3.1 40 aktivita 3.1.1 kolová 
(soutěžní)

1.9.2016 30.11.2016 100 mil. Kč

3.2 41 aktivity 3.2.1, 3.2.2 kolová 
(soutěžní)

1.9.2016 30.11.2016 1,85 mld. Kč

3.4 44 aktivita 3.4.2 a 3.4.3 kolová 
(soutěžní)

1.10.2016 6.1.2017 500 mil. Kč

3.1 68 bez omezení, dle PD kolová 
(soutěžní)

3.4.2017 30.6.2017 600 mil. Kč

3.2 69 bez omezení, dle PD kolová 
(soutěžní)

1.9.2017 1.12.2017 800 mil. Kč

3.3 76 bez omezení, dle PD kolová 
(soutěžní)

3.4.2017 30.6.2017 200 mil. Kč

3.4 65 aktivita 3.4.2 a 3.4.3 kolová 
(soutěžní)

3.4.2017 30.6.2017 210 mil. Kč

3.4 75 aktivita 3.4.2 a 3.4.3 kolová 
(soutěžní)

1.11.2017 1.2.2018 210 mil. Kč
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče       
o přírodu a krajinu
Alokace specifických cílů

 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


Graf1

		SC4.4

		SC4.3

		SC4.2

		SC4.1



1932643510.1274

4167490019.39562

664118755.922878

2898965265.1911



PO1

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

				PO 1				29.16%		21,120,340,819 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 1.1.				45.0%		9,504,153,386 Kč

						A 1.1.1.		66.6%		6,329,766,155 Kč

						A 1.1.2.		22.2%		2,109,922,052 Kč

						A 1.1.3.		11.2%		1,064,465,179 Kč

				SC 1.2.				15.0%		3,168,051,110 Kč

						A 1.2.1.		30.0%		950,415,333 Kč

						A 1.2.2.		70.0%		2,217,635,777 Kč

				SC 1.3.				30.0%		6,336,102,248 Kč

						A 1.3.1.		48.0%		3,041,329,079 Kč

						A 1.3.2.		19.0%		1,203,859,427 Kč

						A 1.3.3.		30.0%		1,900,830,674 Kč

						A 1.3.4.		3.0%		190,083,067 Kč

				SC 1.4.				10.0%		2,112,034,074 Kč

						A 1.4.1.		30.0%		633,610,222 Kč

						A 1.4.2.		15.0%		316,805,111 Kč

						A 1.4.3.		55.0%		1,161,618,740 Kč

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

				A 1.1.1.		výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

				A 1.1.2.		odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)

				A 1.1.3.		výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

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

				A 1.2.1.		výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

				A 1.2.2.		výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

				SC 1.3.		Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

				A 1.3.1.		Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

				A 1.3.2.		Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

				A 1.3.3.		Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

				A 1.3.4.		Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

				SC 1.4.		Podpořit preventivní protipovodňová opatření

				A 1.4.1.		Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

				A 1.4.2.		Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

				A 1.4.3.		Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
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						SC1.4		2,112,034,073.61 Kč

						SC1.3		6,336,102,248.32 Kč

						SC1.2		3,168,051,110.42 Kč

						SC1.1		9,504,153,386.21 Kč

						Celkem		21,120,340,818.56 Kč
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PO2

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

				PO 2				17.21%		12,467,771,173 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 2.1.				75.0%		9,350,828,380 Kč

						A 2.1.1.		100.0%		9,350,828,380 Kč

				SC 2.2.				21.0%		2,618,231,946 Kč

						A 2.2.1.		80.0%		2,094,585,557 Kč

						A 2.2.2.		20.0%		523,646,389 Kč

				SC 2.3.				4.0%		498,710,847 Kč

						A 2.3.1.		55.0%		274,290,966 Kč

						A 2.3.2.		25.0%		124,677,712 Kč

						A 2.3.3.		5.0%		24,935,542 Kč

						A 2.3.4.		15.0%		74,806,627 Kč

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

				A 2.1.1.		náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech

				SC 2.2.		Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

				A 2.2.1.		náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování

				A 2.2.2.		pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší

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

				A 2.3.1.		výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologii a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích

				A 2.3.2.		výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí

				A 2.3.3.		pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší

				A 2.3.4.		pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí
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						SC2.3		498,710,846.91 Kč

						SC2.2		2,618,231,946.28 Kč

						SC2.1		9,350,828,379.56 Kč

						Celkem		12,467,771,172.75 Kč
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PO3

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 3 - ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

				PO 3				17.40%		12,605,161,723 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v období 2014 - 2020

				FS				16.53%		11,970,838,972 Kč

				SC 3.1.				13.3%		1,675,917,452 Kč

						A 3.1.1.		30.0%		502,775,235 Kč

						A 3.1.2.		70.0%		1,173,142,216 Kč

				SC 3.2.				53.7%		6,763,524,023 Kč

						A 3.2.1.		27.6%		1,866,732,630 Kč

						A 3.2.2.		42.0%		2,840,680,090 Kč

						A 3.2.3.		21.4%		1,447,394,141 Kč

						A 3.2.4.		9.0%		608,717,162 Kč

				SC 3.3.				2.8%		359,125,160 Kč

						A 3.3.1.		100.0%		359,125,160 Kč

				SC 3.4.				25.2%		3,172,272,337 Kč

						A 3.4.1.		9.5%		299,779,736 Kč

						A 3.4.2.		14.2%		449,828,217 Kč

						A 3.4.3.		76.4%		2,422,664,384 Kč

				EFRR				0.88%		634,322,751 Kč

				SC 3.5.				5.03%		634,322,751 Kč

						A 3.5.1.				0 Kč

						A 3.5.2.				0 Kč

						A 3.5.3.				0 Kč

						A 3.5.4.				0 Kč

				SC 3.1.		Prevence vzniku odpadů

				A 3.1.1.		předcházení vzniku komunálních odpadů

				A 3.1.2.		předcházení vzniku průmyslových odpadů

				SC 3.2.		Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

				A 3.2.1.		výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

				A 3.2.2.		výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

				A 3.2.3.		výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

				A 3.2.4.		výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

				SC 3.3.		Rekultivovat staré skládky

				A 3.3.1.		rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

				SC 3.4.		Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

				A 3.4.1.		inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci

				A 3.4.2.		realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik

				A 3.4.3.		sanace vážně kontaminovaných lokalit

				SC 3.5.		Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

				A 3.5.1.		náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství

				A 3.5.2.		vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií

				A 3.5.3.		vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií

				A 3.5.4.		rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)
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						SC3.5		634,322,750.82 Kč

						SC3.4		3,172,272,336.87 Kč

						SC3.3		359,125,160.36 Kč

						SC3.2		6,763,524,022.92 Kč

						SC3.1		1,675,917,451.66 Kč

						Celkem		12,605,161,722.64 Kč
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PO4

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 4 - OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

				PO 4				13.34%		9,663,217,551 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 4.1.				30.0%		2,898,965,265 Kč

						A 4.1.1.		100.0%		2,898,965,265 Kč

				SC 4.2.				6.9%		664,118,756 Kč

						A 4.2.1.		19.9%		131,879,109 Kč

						A 4.2.2.		19.9%		131,879,109 Kč

						A 4.2.3.		51.6%		342,381,232 Kč

						A 4.2.4.		8.7%		57,979,305 Kč

				SC 4.3.				43.1%		4,167,490,019 Kč

						A 4.3.1.		18.5%		773,057,404 Kč

						A 4.3.2.		19.3%		804,690,312 Kč

						A 4.3.3.		44.5%		1,855,337,770 Kč

						A 4.3.4.		8.3%		347,875,832 Kč

						A 4.3.5.		9.3%		386,528,702 Kč

				SC 4.4.				20.0%		1,932,643,510 Kč

						A 4.4.1.		100.0%		1,932,643,510 Kč

				SC 4.1.		Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

				A 4.1.1.		Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy

				SC 4.2.		Posílit biodiverzitu

				A 4.2.1.		péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

				A 4.2.2.		péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

				A 4.2.3.		prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

				A 4.2.4.		předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

				SC 4.3.		Posílit přirozené funkce krajiny

				A 4.3.1.		zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

				A 4.3.2.		vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

				A 4.3.3.		revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

				A 4.3.4.		zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

				A 4.3.5.		realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

				SC 4.4.		Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

				A 4.4.1.		revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
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						SC4.4		1,932,643,510.13 Kč

						SC4.3		4,167,490,019.40 Kč

						SC4.2		664,118,755.92 Kč

						SC4.1		2,898,965,265.19 Kč

						Celkem		9,663,217,550.64 Kč
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PO5

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 5 - ENERGETICKÉ ÚSPORY

				PO 5				20.09%		14,550,441,252 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				FS				19.33%		14,000,981,252 Kč

				SC 5.1.				96.2%		14,000,981,252 Kč

						A 5.1.1.		75.0%		10,500,735,939 Kč

						A 5.1.2.		5.0%		700,049,063 Kč

						A 5.1.3.		20.0%		2,800,196,250 Kč

				EFRR				0.76%		549,460,000 Kč

				SC 5.2.				3.8%		549,460,000 Kč

						A 5.2.1.		100.0%		549,460,000 Kč

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

				A 5.1.1.		snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov

				A 5.1.2.		realizace technologií na využití odpadního tepla

				A 5.1.3.		realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

				SC 5.2.		Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

				A 5.2.1.		vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov
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						SC5.2		549,460,000.00 Kč

						SC5.1		14,000,981,252.30 Kč

						Celkem		14,550,441,252.30 Kč





List5

		





PO6

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 6 - TECHNICKÁ POMOC

				PO 6				2.80%		2,028,183,236 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 6.1.				97.7%		1,982,440,361 Kč

				SC 6.2.				2.3%		45,742,875 Kč

				SC 6.1.		Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

				SC 6.2.		Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu
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						SC6.2		45,742,874.68 Kč

						SC6.1		1,982,440,361.12 Kč

						Celkem		2,028,183,235.80 Kč
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TABPO3

		Specifické cíle		Aktivity		Subaktivity		Dotace		Forma IFN

		FS

		SC 3.1.

				A 3.1.1.				85

				A 3.1.2. (na celý je FN)						zvýhodněný úvěr

		SC 3.2.

				A 3.2.1.		3.2.1 a - Sběrné dvory		85

						3.2.1 b - Oddělený sběr - nádoby		85

						3.2.1 c - Separace a svoz odpadů				zvýhodněný úvěr

						3.2.1 d - Překladiště odpadů				zvýhodněný úvěr

						3.2.1 e - Dotřiďovací a třídicí linky				zvýhodněný úvěr

						3.2.1 f - Úprava odpadů				zvýhodněný úvěr

				A 3.2.2.		3.2.2 a - bioodpady		85

						3.2.2 b - ostatní (např. zpracování plastů, skla, …)				zvýhodněný úvěr

				A 3.2.3.		3.2.3 a - BPS		85

						3.2.3 b - ostatní (např. pyrolýza, ZEVO,…)				zvýhodněný úvěr

				A 3.2.4.						zvýhodněný úvěr

		SC 3.3.

				A 3.3.1.				85

		SC 3.4.

				A 3.4.1.				85

				A 3.4.2.				85

				A 3.4.3.				85

		EFRR

		SC 3.5.						85		zvýhodněný úvěr





TABPO2

		Specifické cíle		Aktivity		% EU zdroje		% finanční účast příjemce

		SC 2.1.				100		0

				A 2.1.1.		100¹		0

		SC 2.2.				85		15

				A 2.2.1.		85²		15

				A 2.2.2.		85²		15

		SC 2.3.				85		15

				A 2.3.1.		85		15

				A 2.3.2.		85		15

				A 2.3.3.		85		15

				A 2.3.4.		85		15





celkem

		

						PO6		2,028,183,235.80 Kč

						PO5		14,550,441,252.30 Kč

						PO4		9,663,217,550.64 Kč

						PO3		12,605,161,722.64 Kč

						PO2		12,467,771,172.75 Kč

						PO1		21,120,340,818.56 Kč

						Celkem		72,435,115,752.67 Kč





celkem
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče       
o přírodu a krajinu
Typy podporovaných projektů

SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování

úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv

 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů

ve vlastnictví státu)

 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií

cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na

změnu klimatu
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče       
o přírodu a krajinu
Typy podporovaných projektů

SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Mezi podporovaná opatření patří:

• Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parky, zahrady, sady, aleje, remízy 

apod.)

• Jako součást realizace zeleně doprovodné vodní prvky (                                                                 

tůně, jezírka, mokřady apod.)
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče       
o přírodu a krajinu
Vyhodnocení proběhlých výzev

Výzva
Datum 

uzavření 
výzvy

Alokace 
výzvy (EU 

zdroje)

Počet 
zaregistr. 
žádostí

Součet z 
požadovaného 

(EU zdroje)

Schválené 
projekty

Součet EU 
zdroje 

schválených 
projektů

12.výzva, PO 4, SC 4.3, kolová 14.10.2015 164 mil. Kč 44 93 442 875 Kč 29 52 909 813 Kč

29.výzva, PO 4, SC 4.3, kolová 15.7.2016 287,5 mil. Kč 125 287 154 723 Kč

32.výzva, PO 4, SC 4.3, kolová 17.10.2016 367 mil. Kč. 92 199 522 927 Kč

15.výzva, PO 4, SC 4.4, kolová 14.10.2015 152 mil. Kč 52 85 333 915 Kč 36 60 342 083 Kč

30.výzva, PO 4, SC 4.4, kolová 31.5.2016 272 mil. Kč 98 130 947 969 Kč 38 57 533 751 Kč

33.výzva, PO 4, SC 4.4, kolová 17.10.2016 345,5 mil. Kč 87 92 982 929 Kč

probíhá hodnocení

probíhá hodnocení

probíhá hodnocení
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče       
o přírodu a krajinu
Nejbližší a probíhající výzvy

4.3 13 aktivita 4.3.3 průběžná 14.8.2015 31.12.2017 1,25 mld. Kč

4.3 14 aktivita 4.3.1 průběžná 14.8.2015 6.1.2017 500 mil. Kč

4.3 50 aktivita 4.3.1 průběžná 9.1.2017 31.12.2017 150 mil. Kč

4.3 51 aktivity 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 průběžná 9.1.2017 31.12.2017 500 mil. Kč

4.3 52 aktivita 4.3.2 průběžná 9.1.2017 31.12.2017 30 mil. Kč

4.3 55 celý SC kolová 1.2.2017 31.3.2017 300 mil. Kč

4.3 59 celý SC kolová 1.6.2017 31.8.2017 300 mil. Kč

4.4 56 celý SC kolová 1.2.2017 31.3.2017 300 mil. Kč

4.4 60 celý SC kolová 1.6.2017 31.8.2017 300 mil. Kč

Datum ukončení 
příjmu žádostí

Z toho 
příspěvek 

Unie

Specifický 
cíl

Číslo 
výzvy Podporované aktivity Druh výzvy

Datum zahájení 
přijmu žádostí 
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Prioritní osa 5: Energetické úspory
Alokace specifických cílů

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

 5.2 Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov


Graf1

		SC5.2

		SC5.1



549460000

14000981252.296



PO1

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

				PO 1				29.16%		21,120,340,819 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 1.1.				45.0%		9,504,153,386 Kč

						A 1.1.1.		66.6%		6,329,766,155 Kč

						A 1.1.2.		22.2%		2,109,922,052 Kč

						A 1.1.3.		11.2%		1,064,465,179 Kč

				SC 1.2.				15.0%		3,168,051,110 Kč

						A 1.2.1.		30.0%		950,415,333 Kč

						A 1.2.2.		70.0%		2,217,635,777 Kč

				SC 1.3.				30.0%		6,336,102,248 Kč

						A 1.3.1.		48.0%		3,041,329,079 Kč

						A 1.3.2.		19.0%		1,203,859,427 Kč

						A 1.3.3.		30.0%		1,900,830,674 Kč

						A 1.3.4.		3.0%		190,083,067 Kč

				SC 1.4.				10.0%		2,112,034,074 Kč

						A 1.4.1.		30.0%		633,610,222 Kč

						A 1.4.2.		15.0%		316,805,111 Kč

						A 1.4.3.		55.0%		1,161,618,740 Kč

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

				A 1.1.1.		výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

				A 1.1.2.		odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)

				A 1.1.3.		výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

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

				A 1.2.1.		výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

				A 1.2.2.		výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

				SC 1.3.		Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

				A 1.3.1.		Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

				A 1.3.2.		Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

				A 1.3.3.		Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

				A 1.3.4.		Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“

				SC 1.4.		Podpořit preventivní protipovodňová opatření

				A 1.4.1.		Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

				A 1.4.2.		Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

				A 1.4.3.		Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
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						SC1.4		2,112,034,073.61 Kč

						SC1.3		6,336,102,248.32 Kč

						SC1.2		3,168,051,110.42 Kč

						SC1.1		9,504,153,386.21 Kč

						Celkem		21,120,340,818.56 Kč
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PO2

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

				PO 2				17.21%		12,467,771,173 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 2.1.				75.0%		9,350,828,380 Kč

						A 2.1.1.		100.0%		9,350,828,380 Kč

				SC 2.2.				21.0%		2,618,231,946 Kč

						A 2.2.1.		80.0%		2,094,585,557 Kč

						A 2.2.2.		20.0%		523,646,389 Kč

				SC 2.3.				4.0%		498,710,847 Kč

						A 2.3.1.		55.0%		274,290,966 Kč

						A 2.3.2.		25.0%		124,677,712 Kč

						A 2.3.3.		5.0%		24,935,542 Kč

						A 2.3.4.		15.0%		74,806,627 Kč

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

				A 2.1.1.		náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech

				SC 2.2.		Snížit emise stacionárních a mobilních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

				A 2.2.1.		náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování

				A 2.2.2.		pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší

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

				A 2.3.1.		výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologii a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích

				A 2.3.2.		výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí

				A 2.3.3.		pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší

				A 2.3.4.		pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí





List2

		

						SC2.3		498,710,846.91 Kč

						SC2.2		2,618,231,946.28 Kč

						SC2.1		9,350,828,379.56 Kč

						Celkem		12,467,771,172.75 Kč
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PO3

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 3 - ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

				PO 3				17.40%		12,605,161,723 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v období 2014 - 2020

				FS				16.53%		11,970,838,972 Kč

				SC 3.1.				13.3%		1,675,917,452 Kč

						A 3.1.1.		30.0%		502,775,235 Kč

						A 3.1.2.		70.0%		1,173,142,216 Kč

				SC 3.2.				53.7%		6,763,524,023 Kč

						A 3.2.1.		27.6%		1,866,732,630 Kč

						A 3.2.2.		42.0%		2,840,680,090 Kč

						A 3.2.3.		21.4%		1,447,394,141 Kč

						A 3.2.4.		9.0%		608,717,162 Kč

				SC 3.3.				2.8%		359,125,160 Kč

						A 3.3.1.		100.0%		359,125,160 Kč

				SC 3.4.				25.2%		3,172,272,337 Kč

						A 3.4.1.		9.5%		299,779,736 Kč

						A 3.4.2.		14.2%		449,828,217 Kč

						A 3.4.3.		76.4%		2,422,664,384 Kč

				EFRR				0.88%		634,322,751 Kč

				SC 3.5.				5.03%		634,322,751 Kč

						A 3.5.1.				0 Kč

						A 3.5.2.				0 Kč

						A 3.5.3.				0 Kč

						A 3.5.4.				0 Kč

				SC 3.1.		Prevence vzniku odpadů

				A 3.1.1.		předcházení vzniku komunálních odpadů

				A 3.1.2.		předcházení vzniku průmyslových odpadů

				SC 3.2.		Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

				A 3.2.1.		výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

				A 3.2.2.		výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

				A 3.2.3.		výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

				A 3.2.4.		výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

				SC 3.3.		Rekultivovat staré skládky

				A 3.3.1.		rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

				SC 3.4.		Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

				A 3.4.1.		inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci

				A 3.4.2.		realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik

				A 3.4.3.		sanace vážně kontaminovaných lokalit

				SC 3.5.		Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

				A 3.5.1.		náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství

				A 3.5.2.		vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií

				A 3.5.3.		vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií

				A 3.5.4.		rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC)





List3

		

						SC3.5		634,322,750.82 Kč

						SC3.4		3,172,272,336.87 Kč

						SC3.3		359,125,160.36 Kč

						SC3.2		6,763,524,022.92 Kč

						SC3.1		1,675,917,451.66 Kč

						Celkem		12,605,161,722.64 Kč
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PO4

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 4 - OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

				PO 4				13.34%		9,663,217,551 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 4.1.				30.0%		2,898,965,265 Kč

						A 4.1.1.		100.0%		2,898,965,265 Kč

				SC 4.2.				6.9%		664,118,756 Kč

						A 4.2.1.		19.9%		131,879,109 Kč

						A 4.2.2.		19.9%		131,879,109 Kč

						A 4.2.3.		51.6%		342,381,232 Kč

						A 4.2.4.		8.7%		57,979,305 Kč

				SC 4.3.				43.1%		4,167,490,019 Kč

						A 4.3.1.		18.5%		773,057,404 Kč

						A 4.3.2.		19.3%		804,690,312 Kč

						A 4.3.3.		44.5%		1,855,337,770 Kč

						A 4.3.4.		8.3%		347,875,832 Kč

						A 4.3.5.		9.3%		386,528,702 Kč

				SC 4.4.				20.0%		1,932,643,510 Kč

						A 4.4.1.		100.0%		1,932,643,510 Kč

				SC 4.1.		Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

				A 4.1.1.		Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy

				SC 4.2.		Posílit biodiverzitu

				A 4.2.1.		péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

				A 4.2.2.		péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

				A 4.2.3.		prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)

				A 4.2.4.		předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

				SC 4.3.		Posílit přirozené funkce krajiny

				A 4.3.1.		zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

				A 4.3.2.		vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

				A 4.3.3.		revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

				A 4.3.4.		zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

				A 4.3.5.		realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

				SC 4.4.		Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

				A 4.4.1.		revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
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						SC4.4		1,932,643,510.13 Kč

						SC4.3		4,167,490,019.40 Kč

						SC4.2		664,118,755.92 Kč

						SC4.1		2,898,965,265.19 Kč

						Celkem		9,663,217,550.64 Kč
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PO5

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 5 - ENERGETICKÉ ÚSPORY

				PO 5				20.09%		14,550,441,252 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				FS				19.33%		14,000,981,252 Kč

				SC 5.1.				96.2%		14,000,981,252 Kč

						A 5.1.1.		75.0%		10,500,735,939 Kč

						A 5.1.2.		5.0%		700,049,063 Kč

						A 5.1.3.		20.0%		2,800,196,250 Kč

				EFRR				0.76%		549,460,000 Kč

				SC 5.2.				3.8%		549,460,000 Kč

						A 5.2.1.		100.0%		549,460,000 Kč

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

				A 5.1.1.		snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov

				A 5.1.2.		realizace technologií na využití odpadního tepla

				A 5.1.3.		realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

				SC 5.2.		Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

				A 5.2.1.		vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov
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						SC5.2		549,460,000.00 Kč

						SC5.1		14,000,981,252.30 Kč

						Celkem		14,550,441,252.30 Kč
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PO6

		

				OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

				72,435,115,753 Kč

				PRIORITNÍ OSA 6 - TECHNICKÁ POMOC

				PO 6				2.80%		2,028,183,236 Kč

				Specifické cíle		Aktivity		Váhy		Alokace v odobí 2014 - 2020

				SC 6.1.				97.7%		1,982,440,361 Kč

				SC 6.2.				2.3%		45,742,875 Kč

				SC 6.1.		Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

				SC 6.2.		Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu
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						SC6.2		45,742,874.68 Kč

						SC6.1		1,982,440,361.12 Kč

						Celkem		2,028,183,235.80 Kč
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TABPO3

		Specifické cíle		Aktivity		Subaktivity		Dotace		Forma IFN

		FS

		SC 3.1.

				A 3.1.1.				85

				A 3.1.2. (na celý je FN)						zvýhodněný úvěr

		SC 3.2.

				A 3.2.1.		3.2.1 a - Sběrné dvory		85

						3.2.1 b - Oddělený sběr - nádoby		85

						3.2.1 c - Separace a svoz odpadů				zvýhodněný úvěr

						3.2.1 d - Překladiště odpadů				zvýhodněný úvěr

						3.2.1 e - Dotřiďovací a třídicí linky				zvýhodněný úvěr

						3.2.1 f - Úprava odpadů				zvýhodněný úvěr

				A 3.2.2.		3.2.2 a - bioodpady		85

						3.2.2 b - ostatní (např. zpracování plastů, skla, …)				zvýhodněný úvěr

				A 3.2.3.		3.2.3 a - BPS		85

						3.2.3 b - ostatní (např. pyrolýza, ZEVO,…)				zvýhodněný úvěr

				A 3.2.4.						zvýhodněný úvěr

		SC 3.3.

				A 3.3.1.				85

		SC 3.4.

				A 3.4.1.				85

				A 3.4.2.				85

				A 3.4.3.				85

		EFRR

		SC 3.5.						85		zvýhodněný úvěr





TABPO2

		Specifické cíle		Aktivity		% EU zdroje		% finanční účast příjemce

		SC 2.1.				100		0

				A 2.1.1.		100¹		0

		SC 2.2.				85		15

				A 2.2.1.		85²		15

				A 2.2.2.		85²		15

		SC 2.3.				85		15

				A 2.3.1.		85		15

				A 2.3.2.		85		15

				A 2.3.3.		85		15

				A 2.3.4.		85		15





TABPO4

		Specifické cíle		Aktivity		% EU zdroje		% finanční účast příjemce

		SC 4.1.

				A 4.1.1.		85 *1		15

		SC 4.2.

				A 4.2.1.		85		15

				A 4.2.2.		85		15

				A 4.2.3.		85		15

				A 4.2.4.		85		15

		SC 4.3.

				A 4.3.1.		75 *4		25

				A 4.3.2.		80*2  *3		20

				A 4.3.3.		80 *5		20

				A 4.3.4.		75		25

				A 4.3.5.		75		25

		SC 4.4.

				A 4.4.1.		60		40





celkem

		

						PO6		2,028,183,235.80 Kč

						PO5		14,550,441,252.30 Kč

						PO4		9,663,217,550.64 Kč

						PO3		12,605,161,722.64 Kč

						PO2		12,467,771,172.75 Kč

						PO1		21,120,340,818.56 Kč

						Celkem		72,435,115,752.67 Kč





celkem
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Prioritní osa 5: Energetické úspory
Typy podporovaných projektů

SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů 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 veřejných budov
 Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových 

budov
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Prioritní osa 5: Energetické úspory
Vyhodnocení proběhlých výzev

Výzva
Datum 

uzavření 
výzvy

Alokace 
výzvy (EU 

zdroje)

Počet 
zaregistr. 

žádostí
Součet EU zdroje Schválené 

projekty

Součet EU 
zdroje 

schválených 
projektů

20. výzva, PO 5, SC 5.2, průběžná 14.10.2016 200 mil. Kč 0 0 Kč

19. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná 15.4.2016 3 mld. Kč 650 1 800 000 000 Kč 430 1,2 mld. Kč
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Prioritní osa 5: Energetické úspory
Nejbližší a probíhající výzvy

5.1 39 bez omezení, dle PD kolová 
(soutěžní)

1.9.2016 20.12.2016 3 mld. Kč

5.1 70 bez omezení, dle PD kolová 
(soutěžní)

1.3.2017 29.9.2017 3 mld. Kč

5.2 61 bez omezení, dle PD průběžná 1.2.2017 21.12.2017 200 mil. Kč

Datum ukončení 
příjmu žádostí

Z toho 
příspěvek 

Unie

Specifický 
cíl

Číslo 
výzvy Podporované aktivity Druh výzvy

Datum zahájení 
přijmu žádostí 



Harmonogram výzev 2017
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 Na rok 2017 plánováno k vyhlášení 40 nových výzev (č. 50 – 88) 
s celkovou alokací 19,54 mld. Kč (EU zdroje).

 Z výše uvedených 40 výzev se jedná o:

21 kolových výzev s alokací 11,97 mld. (EU zdroje)
19 průběžných výzev s alokací 7,57 mld. (EU zdroje)
31 výzev pro individuální projekty s alokací 17,65 mld. Kč (EU zdroje)
9 výzev pro integrované nástroje ITI a CLLD s alokací 1,89 mld. 

 Výzvy plánovány k vyhlášení ve všech specifických cílech kromě 
specifického cíle 2.2 a 3.5

 Komplementarity – 26 výzev (IROP, OP PIK, PRV, OP R, OP D, OP PPR)
 Synergie – žádná výzva



OPŽP 2014 - 2020
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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 příjemce podpory 2014 – 2020
 Harmonogram výzev pro rok 2016
 Harmonogram výzev pro rok 2017
 Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018



Děkuji za pozornost!

Mgr. Reda Ifrah

Tajemník náměstka ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných 
nástrojů

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz
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