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DOTAČNÍ INFO K 3. 4. 2017 

 

OPŽP 

Výzva č. 52 
 
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
 
Alokace:  30 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Obce a města 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   3. 4. 2018 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

Podporovaná opatření 

 zpracování plánu ÚSES, plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního 
systému ekologické stability 

http://www.opzp.cz/vyzvy/52-vyzva 
 
 

Výzva č. 76 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC 3.3: Rekultivace staré skládky 
 
Alokace:  200 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

http://www.opzp.cz/vyzvy/52-vyzva
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 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   30. 6. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 

 rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených) 

Příklady podporovaných projektů: 

 V rámci podporované aktivity budou podporované projekty rekultivace starých sklá-
dek (stará skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 
Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nej-
později v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.). 
 
Podporovány budou pouze takové projekty, které z provedené analýzy rizik prokážou 
přijatelnou míru rizika dle Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného 
území. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva 
 
 

Výzva č. 70 
 
PO 5: Energetické úspory 
SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
 
Alokace:  3 000 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

http://www.opzp.cz/vyzvy/76-vyzva
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 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   29. 9. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov 

 zateplení obvodového pláště budovy 

 výměna a renovace (repase) otvorových výplní 

 realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy ne-
bo zlepšení kvality vnitřního prostředí  

 realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 realizace systémů využívajících odpadní teplo 

 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem niž-
ším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kole na zemní plyn nebo zařízení 
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo 
zemní plyn 

 instalace fotovoltaického systému 

 instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV 

 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 
paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje vyu-
žívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-
termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému 
nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výmě-
ny vzduchu. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva 
 

Výzva č. 68 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC 3.1: Prevence vzniku odpadů 
 
Alokace:  600 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

http://www.opzp.cz/vyzvy/70-vyzva
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 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Státní organizace 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 Obchodní společnosti a družstva 

 Podnikatelské subjekty 

 Fyzické osoby - podnikající 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   31. 7. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Podporované aktivity: 
- 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů 
- 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva 
 

Výzva č. 63 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
Alokace:  100 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Městské části hl. m. Prahy 

 Organizační složky státu 

 Státní podniky 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Vysoké školy a školská zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 
 
Podání žádosti od   18. 4. 2017 
Podání žádosti do   30. 6. 2017 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

http://www.opzp.cz/vyzvy/68-vyzva
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- Budování a rozšiřování varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lo-
kální úrovni, digitální povodňové plány 

 
Typy podporovaných projektů: 

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a mo-
dernizace měřících stanic 

- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na 
regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle-
ných databází Povodňového informačního systému. 

 
http://www.opzp.cz/vyzvy/63-vyzva 
 
 

Výzva č. 61 
 
PO 5: Energetické úspory 
SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 
 
Alokace:  500 000 000  CZK 
 
Příjemci podpory:  

 Kraje 

 Obce a města 

 Svazky obcí 

 Organizační složky státu 

 Příspěvkové organizace 

 Veřejné výzkumné organizace 

 Veřejnoprávní instituce 

 Vysoké školy a školská zařízení 
 
Podání žádosti od   3. 4. 2017 
Podání žádosti do   31. 12. 2019 

Popis podporovaných aktivit 

 Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu 
 
http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva 
 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 5/2017 
 
PO 2: Ovzduší 

http://www.opzp.cz/vyzvy/63-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva
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Podoblast podpory 2.1: Emise ze stacionárních zdrojů 
Podporované aktivity 2.1.B – Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke 
snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminace zápachu 
 
Plánovaná alokace:  60 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat vlastníci, nájemci nebo provozovatelé tech-
nologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší (vlastnictví budovy, ve které je technologie umístě-
na, nerozhoduje, podmínkou je řádné zajištění udržitelnosti), zejména: 

- obchodní společnosti a družstva 
- fyzické osoby podnikající 
- obce 
- kraje 
- dobrovolné svazky obcí 
- státní podniky 
- veřejné výzkumné instituce 
- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky) 
 
Datum zahájení příjmu Žádostí  3. 4. 2017 
Datum ukončení příjmu Žádostí   27. 9. 2017 ve 14:00 
 

Cíl Výzvy: 
Snižování emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protoko-
lem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť) a snižování emisí pachových látek ze sta-
cionárních zdrojů a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry ob-
těžování obyvatelstva zápachem. 
 
https://www.sfzp.cz/sekce/871/k-vyzve-5-2017/ 

 

 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/871/k-vyzve-5-2017/

