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Výsadba stromů



Příjem žádostí: 2. 8. 2021 – 30. 12. 2023

Výše dotace: 151 tis. – 250 tis. Kč, až 100 % způsobilých výdajů

Alokace: 200 mil. Kč

• výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně 

v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání,

• příspěvek je určen k úhradě sazenic, závlahy, zajištění odborného dozoru a následné péče, 

zpracování odborného posudku a zajištění publicity,

• žadatelé - všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou 

politických stran a hnutí.

Výsadba stromů (Výzva č. 4/2021)

Národní program Životní prostředí



Podmínky získání podpory

• Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.

• Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na 

sazimebudoucnost.cz/manual-stromy. 

• Výsadba stanovištně vhodných stromů.

• Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.

• Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu 

www.sazimebudoucnost.cz

• Následná dokončovací a rozvojová péče po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace.

• Udržitelnost projektu a jeho výstupů je 10 let od ukončení výsadby.

Výsadba stromů

Národní program Životní prostředí

http://www.sazimebudoucnost.cz/


Výsadba aleje ve 

městě Sedlčany

Výsadba ovocných 

stromů na Pekařce

Výsadba 

ovocných 

dřevin na 

Kamenném 

vrchu

Národní program Životní prostředí



Podpora obcí 
v národních parcích



Příjem žádostí: 15. 10. 2021 – 31. 1. 2022

Výše dotace: 50 tis. – 4 mil. Kč, dle typu projektu

85 % způsobilých výdajů, 5 % způsobilých výdajů na kofinancování projektů z EU

Alokace: 200 mil. Kč

• podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,

• podpora rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy,

• podpora informačních center orientovaných na národní parky,

• podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,

• kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Podpora obcí v národních parcích – Výzva č. 6/2021

Národní program Životní prostředí



Zdroje pitné vody



Příjem žádostí: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023

Výše dotace: 200 tis. – 3 mil. Kč, max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Alokace: 450 mil. Kč

• realizace nových nebo regenerace/posílení stávajících zdrojů pitné vody (vč. instalace nezbytné 

technologie a napojení),

• realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (vč. instalace nezbytné 

technologie a napojení),

• vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod 

realizován nebo kde kapacita stávajícího zdroje není dostatečná nebo neplní požadavky na kvalitu 

pitné vody.

Zdroje pitné vody – připravovaná výzva

Národní program Životní prostředí



Podmínky získání podpory

• Podporu nelze poskytnout, pokud je možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou 

soustavu nebo je možné využít zdroje povrchové vody (posouzení variant - dokládá se 

odborným posudkem).

• Pokud je v místě realizace existující vodovod, musí dojít k napojení nového / regenerovaného 

zdroje.

• Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu stávající vodohospodářské 

infrastruktury.

• Doba udržitelnosti je 10 let.

• Projekt nesmí být v rozporu s PRVKÚK (je možno vyřešit stanoviskem KÚ).

Národní program Životní prostředí

Zdroje pitné vody



Průzkum a vyhledání 

posilujícího zdroje 

podzemních vod 

v obci Dolní Město 

Napojení vrtů na vodojem 

v obci Soběkury

Libínské Sedlo –

posílení vodního 

zdroje

Vrtaná studna v Hluboké 

nad Vltavou – Poněšice

Průzkumný vrt 

v obci Ločenice

Vilémovice – posílení 

vodárenské soustavy

Národní program Životní prostředí



Domovní čistírny 
odpadních vod



Příjem žádostí: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023

Výše dotace: 150 – 300 tis. Kč na jednu DČOV dle kapacity, max. 80 % způsobilých výdajů 

Alokace: 300 mil. Kč

• vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod, 

• podporovány DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO), 

• pro oblasti, kde není možné z technického či ekonomického hlediska připojení ke stokové síti 

zakončené ČOV.

Domovní čistírny odpadních vod – připravovaná 

výzva

Národní program Životní prostředí



Podmínky získání podpory

• Vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových 

‒ požadavek na vyšší účinnost nitrifikace a částečné odstraňování dusíku denitrifikací,

‒ požadavek na vyšší účinnost čištění fosforu pokud vyžaduje správce povodí (vybavení technologií pro 

chemické odstranění fosforu).

• Definovány minimální technické požadavky na instalované DČOV.

• Pouze na DČOV u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve 

vlastnictví obce.

• Soustava musí odkanalizovat min. 30 % z celkového počtu EO řešeného území.

• Doba udržitelnosti je 10 let.

• Projekt nesmí být v rozporu s PRVKÚK (je možno vyřešit stanoviskem KÚ).

• Provoz DČOV musí být zajištěn odborně kvalifikovanou osobou, náklady na provoz nejsou způsobilým 

výdajem.

Domovní čistírny odpadních vod

Národní program Životní prostředí



Národní program Životní prostředí

Dolní Lomná, čištění 

odpadních vod

Paceřice - likvidace 

odpadních vodČištění odpadních vod 

v obci Dvory nad Lužnicí

Odkanalizování obce 

Starkoč soustavou DČOV



• Pakt starostů a primátorů 

pro klima a energii

• Odstranění nepovolených 

skládek

• Snižování emisí 

ze stacionárních zdrojů 

(emise zápachu a těžkých kovů)

Plánované výzvy 

do konce roku 2021

Národní program Životní prostředí



• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí

- podpora 85 % (výměna povrchů za nepropustné 30 %)

• Energetické úspory u veřejných budov vč. využití OZE

- podpora 30 – 50 %

• Další podpora z Národního plánu obnovy:

- nákupy vozidel na alternativní pohon

- cirkulární ekonomika a recyklace

Připravované výzvy z Národního plánu obnovy

Národní program Životní prostředí



Zlepšení prostředí 
v sídlech



Příjem žádostí: do 30. 11. 2021

Výše dotace: až 60 % způsobilých výdajů 

Aktuálně k dispozici: 60 mil. Kč

• revitalizace a zakládání funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní 
zeleně – zakládání a obnova parků, zahrad, stromořadí, alejí, lesoparků,

• realizace doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru a opatření 
k ochraně biodiverzity.

Zlepšení prostředí v sídlech - 157. výzva

Operační program Životní prostředí 2014–2020



Operační program Životní prostředí 2014–2020

Obnova parku 

Stromovka 

v Humpolci

Revitalizace zeleně 

v centru obce Vidče

Park pod Kostelem v Tišnově



Posílení přirozených 
funkcí krajiny



Příjem žádostí: do 30. 11. 2021

Výše dotace: až 60 % způsobilých výdajů 

Aktuálně k dispozici: 40 mil. Kč

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí - tůně, mokřady, malé vodní 

nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který 

neoslabí ekologické funkce nádrží,

• pouze pro projekty na vytváření a obnovu malých vodních nádrží ležících většinovou 

plochou mimo ZCHÚ, území NATURA 2000 nebo ÚSES, které nevyplývají z plánu dílčích 

povodí.

Posílení přirozených funkcí krajiny - 156. výzva

Operační program Životní prostředí 2014–2020



Vyhlášení výzev OPŽP - pravděpodobně leden 2021/únor 2022, první výzvy na:

• Sídelní zeleň a prvky v krajině

• Prevence vzniku odpadů, materiálové využití odpadů

• ČOV a kanalizace

• Zásobování pitnou vodou

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027



Energetické úspory a OZE



• energetické úspory ve veřejných budovách (zejm. po vyčerpání alokace NPO a OPŽP),

• nákup vozidel na alternativní pohon (zejm. po vyčerpání alokace IROP a NPO),

• budování OZE (fotovoltaické vodní, větrné i geotermální elektrárny),

• komunální a komunitní energetika,

• modernizace veřejného osvětlení (po vyčerpání alokace NPO).

Modernizační fond 2021–2030 



Modernizační fond 2021–2030 

• Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp

• Příjem žádostí do 15. 11. 2021

• Míra podpory: 45 – 80 % ze způsobilých výdajů projektu, max. 50 % celkových výdajů

• Alokace: 1 mld. Kč

Výzva RES+ č. 1/2021 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

• Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se 

změnou palivové základny nebo typu energie na OZE, energetické využití odpadů, elektrickou 

energii z OZE nebo energii odpadního tepla

• Příjem žádostí do 14. 1. 2022

• Míra podpory: 45 – 80 %

• Alokace: 1,4 mld. Kč

Výzva HEAT č. 1/2021 - Malé projekty



307 000 lidí připojeno na lepší zásobování vodou

177 000 lidí napojeno na lepší čištění odpadních vod

2 000 km vybudovaných kanalizací

520 km nové vodovodní sítě

46 000 vysázených stromů a dřevin

540 vybudovaných rybníků, tůní, mokřadů

84 000 vyměněných neekologických kotlů

650 vozů na alternativní pohon

2 000 domovních čistíren odpadních vod

15 000 m2 zelených střech

2 450 instalovaných DČOV

Od roku 2014 jsme podpořili…



Kromě podrobných informací, které jsou k dispozici na webových stránkách, 

mohou zájemci o dotace využít bezplatnou telefonní linku nebo konzultace na 

krajských pracovištích SFŽP ČR.

Zelená linka: 800 260 500

E-mail: dotazy@sfzp.cz, modernizacni.fond@sfzp.cz

www.narodniprogramzp.cz

www.opzp.cz

www.modernizacni-fond.cz

Bezplatná pomoc žadatelům o dotace

Servis pro žadatele





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

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost.

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR


