MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020

Červenec 2015

OP ŽP - 1. výzva, PO 1, SC: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek
do povrchových a podzemních vod
Cílem podpory je:
aktivita 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 (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).
aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Oprávněný žadatel: veřejný sektor
Podmínky: Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšný příjemci podpory z LXI. fázovací výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/1-vyzva

OP ŽP - 2. výzva, PO 1, SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a
množství
Cílem podpory je:
zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení
stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod
a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době
sucha.
Typy podporovaných projektů a aktivit:
výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a
modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich
bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě,
výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů
sloužících veřejné potřebě.
Oprávněný žadatel: Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšní příjemci z LXI. fázovací výzvy
OPŽP 2007 - 2013 (kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky,
příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, aj.)
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/2-vyzva

OP ŽP - 3. výzva, PO 1, SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na
život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
Typy podporovaných projektů a aktivit:
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, sloužících povodňové
ochraně, výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních
přelivů vodních nádrží,
stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.
Oprávněný žadatel: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní
organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a fyzické osobypodnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/3-vyzva

OP ŽP - 4 . výzva, PO 1, SC 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Cílem podpory je:
Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů
na celostátní i lokální úrovni, digitální povodňové plány:
o budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a
modernizace měřících stanic,
o budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby.
Oprávněný žadatel: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky,
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení a nestátní
neziskové organizace.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/4-vyzva

OP ŽP - 5. výzva, PO 3, SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů
Cílem je odporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin,
podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické
hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů
odpadů a tzv. "door-to-door" systém.

podporovaná aktivita 3.2.1 - Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady
komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní
kontejnery včetně související infrastruktury)
podporovaná aktivita 3.2.2 - Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
Oprávněný žadatel:
Podporovaná aktivita 3.2.1: kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města
Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní
korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty.
Podporovaná aktivita 3.2.2: kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné
výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace,
vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva

OP ŽP - 6. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
Cílem programu je odstraňování starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro
životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré
ekologické zátěže odstranit.
Podporované aktivity:
inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit
kontaminovaných míst podle závažnosti,
realizace průzkumných prací (včetně do průzkumů), analýz rizik, sanace vážně
kontaminovaných lokalit.
Oprávněný žadatel: příspěvkové organizace.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 15. ledna 2016.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva

OP ŽP - 7. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
Cílem programu je odstraňování starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro
životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré
ekologické zátěže odstranit.
Podporované aktivity:
podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik.
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-

realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných
nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné

práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro
průzkum kontaminovaného území.
podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit. V rámci podporované
aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
-

sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena
kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a
kterým byla přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití
intenzifikačních sanačních technologií.

Oprávněný žadatel: kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné
výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace,
vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva

OP ŽP - 8. výzva, PO 2, SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek
Cílem je snížit koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí
znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.
Podporované typy projektů:
Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení
emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení
emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za
účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé
organické látky.
Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení). i) Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného
zásobování tepelnou energií.
Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově
vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních
parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů.
Oprávněný žadatel: kraje, obce, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné
výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace,

vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 13. listopadu 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva

OP ŽP - 9. výzva, PO 4, SC 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území
Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích,
jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených
opatření.
Popis podporovaných aktivit:
podporovaná aktivita 4.1.1 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území
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 území Natura 2000 a o cílové organismy.
Oprávněný žadatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních
parků.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva

OP ŽP - 10. výzva, PO 4, SC 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území
Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích,
jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených
opatření.
Popis podporovaných aktivit:
podporovaná aktivita 4.1.1 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území
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 území Natura 2000 a o cílové organismy.
Oprávněný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné
instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy a
školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a
další (viz Pravidla pro žadatele a příjemce).
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/10-vyzva

OP ŽP - 11. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu
Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.
Popis podporovaných aktivit:
podporovaná aktivita 4. 2. 1 Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném
prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,
podporovaná aktivita 4. 2. 2 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,
podporovaná aktivita 4. 2. 3 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně
jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů),
podporovaná aktivita 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).
Oprávněný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné
instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy a
školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a
další (viz Pravidla pro žadatele a příjemce).
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 14. října 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/11-vyzva

OP ŽP - 12. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
Popis podporovaných aktivit:
Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny. V rámci specifického cíle bude možno
podporovat:
- zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury,
- vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur,
- revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů,
- zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví
státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000,
- realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených
Oprávněný žadatel: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné
instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy a
školská zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a
další (viz Pravidla pro žadatele a příjemce).
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 14. října 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/12-vyzva

OP ŽP - 13. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
Podporovaná je aktivita:
Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních
funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Oprávněný žadatel: Způsobilými žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační
složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné
výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská
zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svaz, podnikatelské subjekty, obchodní
společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2016.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva

OP ŽP - 14. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
Podporovaná aktivita:
Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů
spojené s rozvojem technické infrastruktury - vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě
ČR - aktualizace 2014.
Oprávněný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce,
veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a
náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva,
fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 31. prosince 2016.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva

OP ŽP - 15. výzva, PO 4, SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech.
Podporovaná je aktivita:
Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně:
- zakládání a obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a
ploch,
- realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody.
Oprávněný žadatel: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce,

příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a
jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Podání žádosti: od 14. srpna 2015 do 31. října 2015.
Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://www.opzp.cz/vyzvy/15-vyzva

V případě zájmu o podrobnější konzultaci k podmínkám jednotlivých programů
posouzení vhodnosti Vašeho projektovému záměru nás neváhejte kontaktovat!
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. patří mezi největší společnosti v
oblasti dotačního poradenství. Na trhu působí již 20 let. Pro své klienty zprostředkovala
dotace na projekty za více jak 5,5 mld. Kč.
www.rra.cz
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240
E-mail: rra@rra.cz

