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Prioritní osa 1: Čistota vod

SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami

Otevřená 119. výzva
Příjem žádostí 4.2.2019 – 13.1.2020
Podpora - 85 % z celkových způsobilých výdajů
Výjimky: budování propustných zpevněných povrchů – podpora 30 % z CZV a
odstranění sedimentů – podpora 40 % CZV
Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 200 000 Kč bez DPH.
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Prioritní osa 1: Čistota vod
Typy podporovaných aktivit a projektů v rámci 119. výzvy:
1.3.1.Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů


realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách



zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro
běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,



zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s
tvorbou mokřin a tůní,



umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch,

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


výstavba suchých nádrží (poldrů),



vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
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Prioritní osa 1: Čistota vod
1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem
nebo prefabrikáty,
• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak,
průleh, vsakovací nádrž),
• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových
vod nebo kanalizace (retenční nádrže suché a se zásobním prostorem,
podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich
opětovné využití (např. na zálivku),
• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a
propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do
0,5 včetně,
• přestavby konstrukcí střech na zelené střechy se součinitelem odtoku do 0,7
včetně,
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Prioritní osa 1: Čistota vod
Nově v aktivitě 1.3.2
Výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku
do 0,7 včetně - výše podpory 85 %.
Budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z
povrchů do 0,5 včetně – účelem je motivovat při budování nových zpevněných
povrchů k použití propustných materiálů a kompenzovat zvýšené náklady spojené s
jejich použitím - výše podpory 30 %.
Úprava stávajících opatření:
Navýšení podpory u výměny nepropustných povrchů za povrchy propustné na 85 %.
Navýšení procentních limitů pro projektovou přípravu na 6–15 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů.
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Velká Dešťovka - projekty

ZŠ Jižní IV, Praha 4

Velká Dešťovka - projekty
Projekty

Vybudování zasakovacího průlehu
s rýhou u parkoviště multifunkčního
zařízení Petrin v Bruntále

Velká Dešťovka - projekty
Projekty

ZŠ Krhová, Zlínský kraj

Velká Dešťovka - projekty
Projekty

Retenční nádrž v obci Kačice

Velká Dešťovka - projekty
Projekty
Lužice - náměstí

Lužice – ul. Dvorní - dešťová
kanalizace

Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Otevřená 126. výzva

příjem žádostí 2.9.2019 - 3.2.2020, kolová
Podporované aktivity:
• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:
výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a
dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů,
zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
zařízení na úpravu odpadů, systémy pro separaci a oddělený sběr
komunálního odpadu),
• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a
související infrastruktury:
výstavba/modernizace bioplynových stanic,
výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů
nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO),
výroba paliv z ostatních odpadů,

Prioritní osa 5: Energetické úspory
Otevřená 121. výzva
Příjem projektů 2.5. 2019 – 3.2.2020
Pro SC 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití OZE
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov


Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla



Zateplení obvodového pláště budov, realizace systémů využívajících odpadní teplo



Výměna a renovace otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav



Instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů



Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí ( (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního
osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, …)

Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV s výkonem nižším než 5 MW
využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu
teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle, …

OPŽP 2014 - 2020
Plán výzev na rok 2020
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
3.1 Prevence vzniku odpadů
4.2 Posílit biodiverzitu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných

zdrojů energie
Celkem k dispozici 4,8 mld. Kč

Národní program Životní prostředí
(financováno z prostředků SFŽP ČR)

Výzva č. 3/2017

Odstraňování nelegálních skladů odpadů
a sanace havarijních stavů
Příjem žádostí: 03/2017 – 12/2020
Alokace: 100 mil. Kč

Podmínky výzvy: Původce odpadu neexistuje nebo není znám
(podmínka pro obce), či se dlouhodobě nedaří dohnat k odpovědnosti
za použití všech legálních způsobů (ORP + kraje).
Dotace: Maximální výše dotace 80 % z celkových způsobilých výdajů,
na zbývajících 20 % lze čerpat bezúročnou půjčku.

Sanace bývalé olejny v Lovosicích
Realizací projektu došlo k odstranění
nebezpečných chemikálií a odpadů
z nefunkčního areálu bývalé olejny
v hustě obydlené městské zástavbě.
Z nevhodného a provizorního
uložení vyplývala rizika požáru,
výbuchu a úniku těchto látek.
Celková plocha sanovaných ploch
činila 25 218 m2.
Celkové způsobilé výdaje:
2 397 167 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
1 893 762 Kč

Výzva č. 20/2017

Likvidace nepotřebných vrtů
Příjem žádostí: 11/2017 – 12/2019
Alokace: 20 mil. Kč
Podmínky výzvy: Předmětem podpory je likvidace nepotřebných
hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního
prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo
ohrožení zdraví či života obyvatel.
Dotace: Maximální výše dotace 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Vysoké Mýto: Likvidace starých
průzkumných hydrogeologických vrtů
Byla provedena likvidace starých
hydrogeologických průzkumných vrtů LO
6 a LO 18/2, které se vzhledem ke
špatnému technickému stavu a nízké
míře zabezpečení staly hrozbou pro
využívané zdroje podzemní vody sloužící
k zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou
vodou.
Celkové způsobilé výdaje:
429 269 Kč
Dotace ze SFŽP ČR:
386 342 Kč

Výzva č. 2/2018
Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
Příjem žádostí: 05/2018 – 12/2020
Alokace: 600 mil. Kč
Podmínky výzvy: Předmětem podpory je regenerace, zkapacitnění či
vybudování a připojení podzemních zdrojů vody tam, kde je to
nezbytné. Cílem je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a
množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda
dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.
Dotace: max. 80 % (akutní nedostatek), max. 70 % (možný nedostatek)
či max. 60 % (průzkumné vrty) z celkových způsobilých výdajů

Napojení vrtu RA–1 na stávající vodovod
obce Radostín
Ze stávajícího vrtu došlo k vystrojení
studny, napojení na stávající
vodovodní soustavu obce a instalaci
nové technologie úpravy vody pro
odstranění železa a manganu.
Součástí projektu bylo i vybudování
elektropřípojky pro provoz čerpadla
ve vrtu.

Celkové způsobilé výdaje:
948 017 Kč
Dotace ze SFŽP ČR:
758 414 Kč

Výzva č. 4/2019

Kanalizace a ČOV, vodovody
Příjem žádostí: 11/2019 – 01/2020
Alokace: 2,5 mld. Kč
Podmínky výzvy: Předmětem podpory je stavba/dostavba
stokových systémů, vodovodů, přivaděčů,
stavba/intenzifikace čistíren odpadních vod, úpraven vod,
podmínky obdobné PO1 OPŽP s výjimkou tzv. „červených
nul“.

Malý Bor – kanalizace a ČOV
Předmětem podpory byla výstavba
oddílné kanalizace v celkové délce
5,36 km a výstavba ČOV o kapacitě
500 EO. Součástí projektu byly i
kanalizační přípojky, čerpací stanice
odpadních vod a svozové jímky
umožňující likvidaci odpadních vod z
místních částí Týnec a Hliněný Újezd.

Celkové způsobilé
výdaje:
34 810 442 Kč
Dotace ze SFŽP ČR:
22 191 657 Kč

Výzva č. 6/2019

Ozdravené pobyty
Příjem žádostí: 10/2019 – 12/2019

Alokace: 40 mil. Kč
Podmínky výzvy: Školy, školky a jiné dětské kolektivy z
oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet
o finanční příspěvky na uspořádání ozdravných pobytů pro
děti s ekologickým výukovým programem.

Mravenčí dobrodružství
Předmětem projektu byla realizace
5ti denního ozdravného pobytu
pro žáky Základní školy Přerov,
kterého se účastnilo 96 žáků.
Pobyt se konal v lokalitě Karlov
pod Pradědem.

Celkové způsobilé
výdaje:
171 319 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
134 400 Kč

Výzva č. 7/2019

Přírodní zahrady
Příjem žádostí: 02/2020 – 03/2020

Alokace: 250 mil. Kč
Podmínky výzvy: Předmětem podpory bude vybudování,
vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu,
pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní
mateřské školy a úpravy venkovních areálů a pozemků
základních škol.

Přírodní zahrada ZŠ Babice
V rámci projektu byla vytvořena
přírodní zahrada v areálu ZŠ Babice a
vybudována venkovní učebna. V rámci
realizace došlo k instalaci 31 objektů,
úpravě zahrady na ploše 181 m2 a
terénním úpravám na ploše 127 m2.

Celkové způsobilé
výdaje:
588 235 Kč
Dotace ze SFŽP ČR:
500 000 Kč

Připravujeme
Do konce letošního roku, případně v roce příštím budou mj. vyhlášeny
následující 2 výzvy:
Výzva na DČOV – dtto výzva č.17/2017
Podpora výstavby soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě
DČOV do kapacity 50 EO u obytných domů a budov ve vlastnictví obce v
oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit
nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzva na vozy s alternativním pohonem – dtto výzva č.11/2018
Podporu bude možné poskytnout na pořízení vozidel s alternativním
pohonem: elektromobilu, plug-in hybridu, hybridu nebo vozidla s pohonem
na CNG. Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a
životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže.

Děkuji za pozornost

Ing. Petr Valdman
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

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, email: petr.valdman@sfzp.cz
www.sfzp.cz n zelená linka 800 260 500 n dotazy@sfzp.cz

