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DOTAČNÍ INFO K 12. 5. 2017 

 

Státní fond Životního prostředí 

Výzva č. 7/2017 
 
PO 5: Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast 5.1: Implementace systémových nástrojů 
Podporované aktivity: 
5.1.A – Rozvoj místní Agendy 21 
5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 
 
Plánovaná alokace:  15 000 000 Kč 

- pro aktivitu 5.1.A – 10 000 000Kč 
- pro aktivitu 5.1.B –   5 000 000Kč 

 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 obce 
 městské části 
 dobrovolné svazky obcí 
 kraj (pouze v případě realizace podporované aktivity 5.1.A) 
 Místní akční skupiny (pouze v případě podporované aktivity 5.1.A) 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  5. 5. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 9. 2017 
 

Cíl Výzvy: 
Podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a 
přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/882/k-vyzve-7-2017/ 

 

Výzva č. 8/2017 
 
PO 2: Ovzduší 
Podoblast 5.1: Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) 
Podporované aktivity: 2.3.A Podpora opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování 
kvality ovzduší 
 
Plánovaná alokace:  100 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 kraje 

https://www.sfzp.cz/sekce/882/k-vyzve-7-2017/
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 obce s rozšířenou působností, které byly v programech zlepšování kvality ovzduší označeny 
jako prioritní  

 
Datum zahájení příjmu žádostí  5. 5. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 6. 2017 ve 14.00  
 

Cíl Výzvy: 
Zlepšení kvality ovzduší urychlením realizace opatření uvedených v dotčeném programu zlepšování kvality 
ovzduší prostřednictvím akčního plánu. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/883/k-vyzve-8-2017/ 

 

Výzva č. 9/2017 
 
PO 5: Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast 5.2: Udržitelná městská doprava a mobilita 
Podporované aktivity: 5.2.A Zavádění nízkoemisních zón v obcích (např. studie proveditelnosti 
NEZ, studie proveditelnosti regulačních řádů, plány udržitelné městské mobility apod.) 
 
Plánovaná alokace:  10 000 000 Kč 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 

 obce 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  5. 5. 2017 
Datum ukončení příjmu žádostí   27. 9. 2017 ve 14.00  
 

Cíl Výzvy: 
Zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích a podpora udržitelného rozvoje měst a 
obcí. 

 
https://www.sfzp.cz/sekce/884/k-vyzve-9-2017/ 

 

Program INTERREG DANUBE 

Program INTERREG DANUBE vyhlásil 9.5.2017 2. výzvu. Výzva potrvá v termínu 9. 5. - 6. 6. 2017. 
 
Více informací na: 
 
http://www.interreg-danube.eu/ 
 
 

 

https://www.sfzp.cz/sekce/883/k-vyzve-8-2017/
https://www.sfzp.cz/sekce/884/k-vyzve-9-2017/
http://www.interreg-danube.eu/
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Program INTERREG CENTRAL EUROPE 

3. výzva programu INTERREG CENTRAL EUROPE bude vyhlášena 21. 9. 2017  

Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového 

hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů, nebo v oblasti dopravy.  

Více informací: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-

spoluprace/Novinky/3-VYZVA-PROGRAMU-INTERREG-CENTRAL-EUROPE-BUDE-VYHLASENA-21-

ZARI-2017 

http://www.interreg-central.eu 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/3-VYZVA-PROGRAMU-INTERREG-CENTRAL-EUROPE-BUDE-VYHLASENA-21-ZARI-2017
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/3-VYZVA-PROGRAMU-INTERREG-CENTRAL-EUROPE-BUDE-VYHLASENA-21-ZARI-2017
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/3-VYZVA-PROGRAMU-INTERREG-CENTRAL-EUROPE-BUDE-VYHLASENA-21-ZARI-2017
http://www.interreg-central.eu/

