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Předhled výzev  z OP ke dni 21.7.2015 

 

 

Výzvy OPPIK – k 21. 7. 2015 

OPPIK - Výzva 
ICT a sdílené služby - pro malé, střední a velké podniky 
http://www.mpo.cz/dokument158601.html 
 

OPPIK - Výzva 
SPOLUPRÁCE - Klastry - Malé a střední podniky, výzkumné organizace 
http://www.mpo.cz/dokument158375.html 
 

OPPIK - Výzva 
PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU - Malé a střední podniky, výzkumné organizace 
http://www.mpo.cz/dokument158354.html 
 
 
 

 

OPŽP – 21. 7. 2015 
 

1. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015  

 Žadatel: Jen úspěšní příjemci z LXI. fázovací výzvy  OPŽP 2007-2013, 85 %, celková alokace 750 

mil Kč. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
Specifický cíl: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 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), 

 výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, 
 odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – 

podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží. 
http://www.opzp.cz/vyzvy/1-vyzva 

 

2. Výzva OPŽP -  příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13.11.2015 

Žadatel: Jen úspěšní příjemci z LXI. fázovací výzvy  OPŽP 2007-2013, 85 %, celková alokace 50 mil 

Kč. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
Specifický cíl: 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

http://www.mpo.cz/dokument158601.html
http://www.mpo.cz/dokument158375.html
http://www.mpo.cz/dokument158354.html
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-snizit-mnozstvi-vypousteneho-znecisteni-do-povrchovych-i-podzemnich-vod-z-komunalnich-zdroju-a-vnos-znecistujicich-latek-do-povrchovych-a-podzemnich-vod?id=10
http://www.opzp.cz/vyzvy/1-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-2-zajistit-dodavky-pitne-vody-v-odpovidajici-jakosti-a-mnozstvi?id=12
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 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. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/2-vyzva 

 

3. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13.11.2015 

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 85 %, celková alokace 300 mil Kč. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení 
přirozených rozlivů 

Typy podporovaných projektů 

o realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení 
kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), 

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

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

o umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v 
extravilánu do volné krajiny). 

 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného 
odvádění kanalizací do toků 

Typy podporovaných projektů 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených 
lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: 

o plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), 
o podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 
o vsakovací šachty, 
o podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace. 

 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně 
Typy podporovaných projektů 

o výstavba suchých nádrží (poldrů), 
o vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v 
„Registru svahových nestabilit“ 

Typy podporovaných projektů 

o stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které 
jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/3-vyzva 

 

4. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 

Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 85 %, varovné systémy 70%, celková alokace 200 mil Kč. 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
Typy podporovaných projektů 

o zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/2-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-3-zajistit-povodnovou-ochranu-intravilanu?id=13
http://www.opzp.cz/vyzvy/3-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/1-4-podporit-preventivni-protipovodnova-opatreni?id=14
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o zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, 
o zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy 
rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány 
pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, 
zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik), 

o studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech 
s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným 
povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných 
protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

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

Typy podporovaných projektů 

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 na 
státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází 
Povodňového informačního systému. 

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

Typy podporovaných projektů 

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 na 
regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování 
sdílených databází Povodňového informačního systému. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/4-vyzva 

  

5. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 

Žadatel: 3.2.1 – veřejné subjekty, 3.2.2 - dle Pravidel pro žadatele, 85 %, celková alokace 1 500 

mil Kč. 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Typy podporovaných projektů a aktivit 
Podporované aktivity: 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a 
separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a 
podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 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). 
Příklady podporovaných projektů 

o výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,  
o doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, 
o budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, 
o třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími 

technologiemi pro úpravu odpadů, 
o doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou 

z kategorie nebezpečné,  
o budování systémů odděleného sběru bioodpadů, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/4-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-2-zvysit-podil-materialoveho-a-energetickeho-vyuziti-odpadu?id=19
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o podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a 
zdravotnickými odpady, 

o budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, 
o budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů, 
o doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti,  
o výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, 
o zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, 
o technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování 

stavebního PS, stavebních prvků z PVC),  
o budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. 

Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020),  
o zařízení pro tepelné zpracování odpadů, 
o výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, 
o zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich 

modernizace, 
o zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, 
o rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti), 
o instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a 

splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na 
energetické využití KO). 

http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva 
 

 

6. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 

Žadatel: Příspěvkové organizace, 85 %, celková alokace 300 mil Kč. 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 
Typy podporovaných projektů a aktivit 
Podporované aktivity: 

 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit 
kontaminovaných míst podle závažnosti,  

 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, 
 sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

Typy podporovaných projektů: 

o Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o 
kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň 
bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit. 

o Realizace 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 

o Sanace nejváženěji 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. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva 

 

7. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 85 %, celková alokace 560 mil Kč. 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl: 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/3-4-dokoncit-inventarizaci-a-odstranit-ekologicke-zateze?id=22
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Typy podporovaných projektů a aktivit 
Podporované aktivity: 

 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit 
kontaminovaných míst podle závažnosti,  

 realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, 
 sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

Typy podporovaných projektů: 

o Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
lokalit, jejímž výstupem bude databáze těchto lokalit. Na základě informací získaných o 
kontaminaci a jejích dopadech budou lokality v databázi kategorizovány do priorit. Zároveň 
bude probíhat průběžná aktualizace již evidovaných lokalit. 

o Realizace 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 

o Sanace nejváženěji 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. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva 
 

8. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, % dle platné verze Pravidel, celková alokace 2 500 mil Kč. 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
Specifický cíl: 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
znečišťujících látek 
Typy podporovaných projektů a aktivit 
Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost 
stacionárních zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například: 

a. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí 
TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

b. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí 
TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

c. Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem 
snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC. 

d. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a 
úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů. 

e. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a 
úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů. 

f. 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. 

g. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 
h. 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. 
http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva 

 

9. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 31. 12. 2016 

http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-2-snizit-emise-stacionarnich-zdroju-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-nadlimitnim-koncentracim-znecistujicich-latek?id=15
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-2-snizit-emise-stacionarnich-zdroju-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-nadlimitnim-koncentracim-znecistujicich-latek?id=15
http://www.opzp.cz/vyzvy/8-vyzva
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      Žadatel: Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy NP, 100 %, celková 

alokace 750 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 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. 

Podporovaná opatření: 

I. Implementace soustavy Natura 2000 
Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu 
dle požadavků směrnice 92/43/EHS: 

o sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,  
o příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované 

ZCHÚ, 
o příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování 

hranic, 
o vyznačení lokalit v terénu, 
o sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS. 

II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území 
národního významu) 

o sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování 
péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních 
fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy 
prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a 
technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu, 

o příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování 
hranic, 

o vyznačení lokalit v terénu, 
o příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených 

opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 
o osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území 
národního významu) 
Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, 
souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů 
(jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

o péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy, 
o péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, 

druhového složení, 
o péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu, 
o péče o dřeviny mimo les, 
o speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových 

stanovišť a druhů, 
o likvidace invazních a expanzivních druhů, 
o zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 
o opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět 

ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, 
lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci 
chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.), 

o ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-1-zajistit-priznivy-stav-predmetu-ochrany-narodne-vyznamnych-chranenych-uzemi?id=24
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http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva 
 

10. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 14. 10. 2015 

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 85 %, celková alokace 36 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 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. 

Podporovaná opatření: 

I. Implementace soustavy Natura 2000 
Dokončení vyhlašování EVL v rozsahu oblasti podpory 6.1 OPŽP 2007-2013 a zajištění sledování stavu 
dle požadavků směrnice 92/43/EHS: 

o sběr informací a podkladů pro návrh a zajištění vyhlašení a péče,  
o příprava plánů nebo zásad péče nebo souhrnu doporučených opatření pro vyhlašované 

ZCHÚ, 
o příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování 

hranic, 
o vyznačení lokalit v terénu, 
o sledování stavu dle požadavků Směrnice 92/43/EHS. 

II. Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území 
národního významu) 

o sběr aktuálních podkladů a informací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánování 
péče o území národního významu, a to včetně monitoringu a mapování stavu přírodních 
fenoménů a vlivů na ně působících, hodnocení efektivity prováděných opatření, přípravy 
prováděcích studií, metodických a koncepčních dokumentů, tvorby informačních a 
technických nástrojů sloužících k ochraně a péči o území národního významu, 

o příprava podkladů k vyhlašování, zajištění vyhlašovacího procesu, geodetické zaměřování 
hranic, 

o vyznačení lokalit v terénu, 
o příprava plánů nebo zásad péče o zvláště chráněná území a souhrnů doporučených 

opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, 
o osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen území 
národního významu) 
Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče, 
souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních dokumentů 
(jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

o péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy, 
o péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, 

druhového složení, 
o péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu, 
o péče o dřeviny mimo les, 
o speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových 

stanovišť a druhů, 
o likvidace invazních a expanzivních druhů, 
o zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 
o opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět 

ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/9-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-1-zajistit-priznivy-stav-predmetu-ochrany-narodne-vyznamnych-chranenych-uzemi?id=24
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lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci 
chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.), 

o ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu. 
http://www.opzp.cz/vyzvy/10-vyzva 
 

11. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 14. 10. 2015   HUBENÍ KRÍDLATKY, BOLŠEVNÍKU 

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 85 %, celková alokace 37 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.2 - Posílit biodiverzitu 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 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. 
Opatření v rámci aktivit 4.2.1. a 4.2.2. mají ve většině případů z hlediska realizace obdobný charakter (liší se 
zacílením opatření) a typy podporovaných opatření jsou proto uvedeny společně  

Podporovaná opatření: 

o speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, 
cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a 
expanzivních druhů), 

o péče o lesní společenstva cílená na zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového 
složení, 

o speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných 
stanovišť, 

o opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, 
včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů, 

o likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných 
stanovišť, 

o ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu 
cenných stanovišť, 

o jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity 
opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta, 

o interpretace PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné 
tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky). 

Opatření péče ex-situ a obdobné specializované aktivity zasahující významně jedince zvláště chráněných 
druhů jsou podporována pouze, pokud vyplývají ze záchranných programů nebo programů péče, případně 
byla jejich potřebnost potvrzena odbornou analýzou a jsou připravována v dohodě s orgánem ochrany 
přírody  

 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a 
tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů). 

Podporovaná opatření: 

o mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a příprava 
metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů, 

o eradikace popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů 
apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), 

o obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných případech, 
kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů, 

o jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů, 
 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). 

http://www.opzp.cz/vyzvy/10-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
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Podporovaná opatření: 

o realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými 
druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních 
dílech apod., 

o jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými 
subjekty. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/11-vyzva 
 

12. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 14. 10. 2015  

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 75-80 %, celková alokace 164 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

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

Podporovaná opatření: 

o opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na 
významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně 
ohrožených druhů apod.,  

o výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
o zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
o odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
o instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců 

podporující jejich poproudou migraci, 
o obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 
Podporovaná opatření: 

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

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů 
ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 
založení nebo obnova krajinného prvku, 

o zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 
o obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci 

umožňující pěší průchod krajinou, 
o vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, 

mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území 
(např. lužní lesy). 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

Podporovaná opatření: 

o vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a 
hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav 
(opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních 
ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

o podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v 
delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:  

o zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,  
o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných 

organismů,  

http://www.opzp.cz/vyzvy/11-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
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o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces 
renaturace vodního toku apod.  

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) 
zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. 

Podporovaná opatření: 

o dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné 
následné péče, 

o výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově 
porostů, včetně zajištění ochrany, 

o rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 
o provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním 

příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti 
v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

o vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 
 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu. 
Podporovaná opatření: 

o podpora opatření zamezující vodní erozi 
o plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …), 
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …), 
o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …). 
o podpora opatření zamezující větrné erozi 
o obnova či zakládání větrolamů 

http://www.opzp.cz/vyzvy/12-vyzva 
 

13. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 31. 12. 2016  

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 100 %, celková alokace 1 250 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

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

Podporovaná opatření: 

o opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na 
významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně 
ohrožených druhů apod.,  

o výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
o zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
o odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
o instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců 

podporující jejich poproudou migraci, 
o obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 
Podporovaná opatření: 

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

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů 
ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 
založení nebo obnova krajinného prvku, 

o zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

http://www.opzp.cz/vyzvy/12-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
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o obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci 
umožňující pěší průchod krajinou, 

o vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, 
mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území 
(např. lužní lesy). 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

Podporovaná opatření: 

o vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a 
hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav 
(opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních 
ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

o podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v 
delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:  

o zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,  
o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných 

organismů,  
o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces 

renaturace vodního toku apod.  
 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) 

zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. 
Podporovaná opatření: 

o dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné 
následné péče, 

o výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově 
porostů, včetně zajištění ochrany, 

o rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 
o provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním 

příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti 
v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

o vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 
 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu. 
Podporovaná opatření: 

o podpora opatření zamezující vodní erozi 
o plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …), 
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …), 
o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …). 
o podpora opatření zamezující větrné erozi 
o obnova či zakládání větrolamů 

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva 

 

14. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 31. 12. 2016  

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, 100 %, celková alokace 500 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

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

http://www.opzp.cz/vyzvy/13-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-3-posilit-prirozene-funkce-krajiny?id=30
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Podporovaná opatření: 

o opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na 
významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně 
ohrožených druhů apod.,  

o výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
o zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 
o odstranění migračních překážek na vodních tocích, 
o instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců 

podporující jejich poproudou migraci, 
o obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. 
Podporovaná opatření: 

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

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů 
ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 
založení nebo obnova krajinného prvku, 

o zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 
o obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci 

umožňující pěší průchod krajinou, 
o vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, 

mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území 
(např. lužní lesy). 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů. 

Podporovaná opatření: 

o vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a 
hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav 
(opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních 
ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

o podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v 
delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:  

o zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,  
o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných 

organismů,  
o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces 

renaturace vodního toku apod.  
 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) 

zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. 
Podporovaná opatření: 

o dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné 
následné péče, 

o výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově 
porostů, včetně zajištění ochrany, 

o rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 
o provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním 

příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti 
v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

o vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů. 
 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu. 
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Podporovaná opatření: 

o podpora opatření zamezující vodní erozi 
o plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …), 
o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …), 
o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …). 
o podpora opatření zamezující větrné erozi 
o obnova či zakládání větrolamů 

http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva 

 

15. Výzva OPŽP - příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 14. 10. 2015  

      Žadatel: dle Pravidel pro žadatele, max. 60 %, celková alokace 152 mil Kč. 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
Typy podporovaných projektů a aktivit 

 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 
Podporovaná opatření: 

o Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření. 
Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářská 
tvorba a dle osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systémů sídelní zeleně. 

o Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a 
ploch: 

 zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, 
alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, 
zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních 
propojení přírodních ploch a prvků, 

 obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační 
zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), 

 realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody 
jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně. 

o Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru 
(tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných 
retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních 
biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, 
které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí. 

http://www.opzp.cz/vyzvy/15-vyzva 

 

16. Výzva OPŽP – příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 30. 9. 2015 

Žadatel: KRAJE, celková alokace 3 000 mil Kč. 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
Specifický cíl: 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 
koncentracím znečišťujících látek 
Typy podporovaných projektů a aktivit  

a. Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za: 
o tepelné čerpadlo. 
o kotel na pevná paliva. 
o plynový kondenzační kotel. 

b. Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, 
c. Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek, 
d. Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" 

energetická opatření). 
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva 

http://www.opzp.cz/vyzvy/14-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31
http://www.opzp.cz/vyzvy/15-vyzva
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/2-1-snizit-emise-z-lokalniho-vytapeni-domacnosti-podilejici-se-na-expozici-obyvatelstva-koncentracim-znecistujicich-latek?id=9
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva
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OPVK – 21.7.2015 
 

Výzva č. 57 OP VK - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1 – průběžná, doba trvání projektu max 4 

měsíce, 1 škola = 1 projekt, zahájení realizace nejdříve od 1. 9. 2015 – ukončení 31.12. 2015. 

Žadatel: základní školy + střední školy, 100 %, celková alokace 460 mil Kč. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu 

individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK  
 

 
http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-

predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html
http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html

