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OPŽP - 3.2  Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů 
(114. výzva) 

 Program je zaměřen na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
a zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů. V rámci výzvy bude 
podporována aktivita 3.2.2 - Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
odpadu. Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do 
zařízení musí být minimálně 60 %.  

 Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, OSS, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, 
veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, 
církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty 
a fyzické osoby - podnikající. 

 Podání žádostí: 2. 12. 2019 do 1. 6. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=117 

 

OPŽP – 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů 
(134. výzva) 

 Program je zaměřen na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů, zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů a zařízení pro 
nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady. V rámci výzvy bude podporována 
aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Zdravotnické odpady musí tvořit 
minimálně 75 % vstupu do zařízení.  

 Žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační 
složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné 
instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové 
organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající. 

 Podání žádostí: do 1. 9. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=139 

 

OPŽP - Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika - 
Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

 Program podporuje způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj 
druhotných surovin, podporuje příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které 
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vedou ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporuje oddělený sběr odpadů, 
systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. 

 Podporované aktivity jsou:  

 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související 

infrastruktury 
 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně 

zdravotnických odpadů (vyjma skládkování 

 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská 
zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 
obchodní společenstva a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby - podnikající 

 Podání žádostí: od 2. 3. 2020 do 1. 6. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=162 

 

OPŽP - Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní - 
Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

 Program podporuje zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní 
povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu 

 Podporovaná aktivita:  

 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na 
lokální úrovni, digitální povodňové plány. 

 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení.  

 Podání žádostí: od 15. 10. 2020 do 17. 12. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=155 
 

OPŽP - Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika - 
Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů 

 Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb 
Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci 
životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. 

 Podporovaná aktivita:  

 Předcházení vzniku komunálních odpadů, 
 Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné 

množství odpadů vznikající ve výrobě). 
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 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, církve 
a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a jejich družstva, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající. 

 Podání žádostí: od 1. 4. 2020 do 30. 7. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=125 

 

OPŽP - Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika -
3.3 – Rekultivace staré skládky 

 Podporovaná aktivita:  

 Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených) 

 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, církve 
a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a jejich družstva, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající. 

 Podání žádostí: od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=149 

 

OPŽP - Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Specifický cíl: 4.2 – 
Posílit biodiverzitu 

 Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. 
 Podporované aktivity:  

 Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. 
obnovy a tvorby těchto biotopů 

 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. 
 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, 

hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů). 
 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) 

 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, církve 
a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a jejich družstva, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající a nepodnikající. 
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 Podání žádostí: od 3. 2. 2020 do 2. 11. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=158 
 

OPŽP - Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Specifický cíl: 4.2 – Posílit 
biodiverzitu 

 Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. 
 Podporovaná aktivita:  

 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) 

 Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti 
zemědělské prvovýroby 

 Podání žádostí: od 1. 12. 2017 do 4. 1. 2021 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=113 
 

OPŽP - Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Specifický cíl: 4.3 – 
Posílit přirozené funkce krajiny 

 Cílem programu je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. 
 Podporované aktivity jsou: 

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 
 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 
 Podporovaná aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 

(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy 
Natura 2000. 

 Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, 
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. 

 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné instituce, nestátní neziskové 
organizace, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce, Církve a svazy, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a nepodnikající.  

 Podání žádostí: od 2. 3. 2020 do 30. 11. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=159 
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OPŽP - Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Specifický cíl: 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 Program podporuje posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených 
ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. 

 Podporovaná aktivita:  

 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 Žadateli mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní 
podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, církve 
a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a jejich družstva, 
podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající. 

 Podání žádostí: od 3. 2. 2020 do 2. 11. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=160 

 

SFŽP - Národní program ŽP - Přírodní zahrady (7/2019) 

 Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků 
základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora 
je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve 
venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích 
působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje zázemí lesních mateřských škol v 
rámci školského systému ČR (vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním 
stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní 
mateřské školy, vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních 
škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí).  

 Žadateli jsou obce, předškolní zařízení (mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské 
skupiny), základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, příspěvkové organizace 
zřizované obcemi a kraji, nestátní neziskové organizace. 

 Podání žádostí: do 31. 3. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74 
 

SFŽP - Národní program ŽP – Výsadba stromů (9/2019) 

 Program podporuje komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. 
Zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky 
každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. 

 Žadatelem může být kdokoli a v  rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu 
žádost. 

 Maximální dotace: 100 % 
 Maximální dotace: 20 000 - 250 000,- Kč  
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 Podání žádostí: od 14. 10. 2019 – do 31. 8. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 

 

SFŽP - Národní program ŽP - Nadlimitní čištění komunikací (10/2019) 

 Program se zaměřuje na snížení prašnosti a zvýšení kvality ovzduší v oblastech zatížených 
zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel. Peníze 
pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a současně zaplatí monitoring, který bude 
sledovat vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v 
ovzduší.  

 Žadateli mohou být statutární města uvedená v příloze č. 1 výzvy, u nichž došlo minimálně 
ve třech letech za období 2014-2018 k překročení denního imisního limitu pro 
suspendované částice PM10 alespoň na 10 % jejich území, kraje, pokud provádí nadlimitní 
čištění komunikací na území měst uvedených v příloze č. 1 výzvy 

 Maximální dotace: 2,5 – 10 mil. Kč 
 Podání žádostí: od 13. 1. 2020 – do 31. 3. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=79 

 

SFŽP - Národní program ŽP - Alternativní pohony (11/2019) 

 Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto 
alternativní pohony: 

 CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn, 
 plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický 

pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje, 
 hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem, 
 elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem (BEV, EREV) 

 Podpora se nevztahuje na elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní 
trakční baterii na bázi olova a kadmia. U každého elektromobilu či plug-in hybridu lze 
podpořit maximálně jednu chytrou dobíjecí stanici. Podpořená vozidla ve třídě M2, M3 
není možné využívat k zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě 
cestujících. Vozidla a chytré dobíjecí stanice musí žadatel či příjemce podpory aktivně 
využívat nejméně po dobu 3 let od dokončení projektu. 

 Žadateli jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy, svazky 
obcí, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, 
příspěvkové organizace obcí a krajů, společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji 

 Maximální dotace: až 40 % celkových způsobilých výdajů 
 Podání žádostí: od 17. 2. 2020 – do 31. 10. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=80 
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SFŽP - Národní program ŽP - Domovní čistírny odpadních vod (12/2019) 

 Program přispívá k zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro 
oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí 
ke stokové síti zakončené ČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) 

 Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména 
rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat 
minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. 

 Žadateli jsou obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
 Maximální dotace: 80 % 
 Maximální dotace: do 240 000,- Kč na jednu čistírnu 
 Podání žádostí: od 2. 3. 2020 – do 30. 6. 2021 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77 
 

SFŽP – Dešťovka II. 

 Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné 
vody z povrchových a podzemních zdrojů. Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na 
pořízení některého ze tří typů systémů: 

 zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 
 akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku, 
 využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. 

 Žadateli mohou být majitelé rodinných a bytových domů 
 Maximální dotace: 50% výdajů  
 Maximální dotace: 90 000 000 Kč 
 Podání žádostí: do vyčerpání alokace 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: www.dotacedestovka.cz. 

 

 

OP PIK - PO 2 - Nemovitosti (5. výzva - Uhelné regiony) 

 Program se soustředí na podporu modernizace podnikatelských nemovitostí.  
 Dotace poskytované v rámci této výzvy je určena na modernizace zastaralých, prostorově 

a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude možné znovu využít pro 
rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP ve vymezených oblastech uhelných regionů.  

 Podporovány budou projekty realizované v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. 
 Žadateli jsou malé a střední podniky. 
 Maximální dotace: 45 % 
 Maximální dotace: 70 000 000 Kč 
 Podání žádostí: do 16. 3. 2020 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
https://www.dotacedestovka.cz/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/


 

 

 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-
api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/ 
 

OP PIK - PO 3 - Obnovitelné zdroje energie (5. výzva) 

 Výzva je zaměřena na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. 
 Podporována bude výstavba větrných elektráren, instalace elektrických a plynových 

tepelných čerpadel, instalace solárních termických systémů, vyvedení tepla ze stávajících 
výroben elektřiny, vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí 
bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky, výstavba a rekonstrukce zdrojů 
kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do výměníkové 
stanice, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy včetně vyvedení tepla do 
výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren.  

 Žadateli jsou podnikatelské subjekty - malé, střední či velké podniky a podniky vlastněné 
až ze 100 % veřejným sektorem. 

 Maximální dotace: 80 % 
 Maximální dotace: 400 000 000 Kč 
 Podání žádostí: do 31. 3. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/ 

 

OP PIK - PO 3 - Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita (5. výzva) 

 Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace 
energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin.  

 Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na pořízení elektromobilů ve výzvou 
podporovaných kategoriích silničních vozidel (osobní, nákladní, čtyřkolky, minibusy), na 
pořízení neveřejných nabíjecích a rychlonabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro 
elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.  

 Žadateli jsou malé, střední i velké podniky. 
 Maximální dotace: 75 % 
 Podání žádostí: do 28. 5. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/ 
 

OP PIK - PO 3 - Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny (5. výzva) 

 Program je zaměřen na zavádění nových technologií v oblasti elektromobility, akumulace 
energie, úpravy bioplynu na biometan a druhotných surovin.  

 Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným 
sektorem. 

 V rámci výzvy bude podporováno: 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelne-regiony/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/


 

 

 Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro 
další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, 
textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a 
řady dalších výrobků s ukončenou životností. 

 Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat 
efektivním způsobem cenné druhotné suroviny. 

 Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných 
surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to 
ekonomicky výhodné. 

 Žadateli jsou malé, střední i velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným 
sektorem. 

 Maximální dotace: 45 % 
 Podání žádostí: do 28. 5. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: https://www.agentura-

api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/ 

 

 

 

IROP - SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (78. výzva - 
Energetické úspory v bytových domech III.) 

 Program podporuje realizaci energeticky úsporných opatření na obálce budovy, výměnu 
nebo instalaci nových zdrojů tepla.  

 Žadateli mohou být vlastníci bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků 
bytových jednotek. 

 Maximální dotace: 100 % 
 Maximální dotace: 90 000 000 Kč 
 Podání žádostí: do 29. 11. 2020 
 Podrobné informace jsou uveřejněny na webu: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-

c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II 
 

 

 

Pro podrobnější informace o možnostech získání dotace na váš projektový záměr, pro 
konzultaci vašeho projektu nebo pro celkové posouzení vaší rozvojové strategie kontaktujte 

projektové manažery RRA ÚK. 

 

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, www.rra.cz 
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