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Dotační možnosti SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Nová zelená úsporám

Národní program Životní prostředí

NORSKÉ FONDY - Životní prostředí, ekosystémy a 

změny klimatu 



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

▪ 3.1 Prevence vzniku odpadů

▪ 3.2 Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů 

▪ 3.3 Rekultivovat staré skládky

▪ 3.4 Dokončit inventarizaci a 

odstranit ekologické zátěže

▪ 3.5 Snížit environmentální rizika a 

rozvíjet systémy jejich řízení

Alokace specifických cílů



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Podporované typy projektů

SC 3.1: Prevence vzniku odpadů

▪ Předcházení vzniku komunálních odpadů

▪ Předcházení vzniku průmyslových odpadů - realizace technologií, jejichž výstupem 

bude menší množství produkovaných odpadů

SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

▪ Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

▪ Budování systémů odděleného sběru odpadů

▪ Sběrné dvory

▪ Nakládání s nebezpečnými odpady

▪ Bioplynové stanice



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu
Podporované typy projektů

SC 3.3: Rekultivovat staré skládky

Rekultivace starých technicky nezabezpečených skládek

SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

▪ Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst

▪ Realizace průzkumných prací a analýz rizik

▪ Sanace vážně kontaminovaných lokalit

SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

▪ Náhrada nebo rekonstrukce zařízení s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika

nad rámec standardů a norem společenství (např. rekonstrukce chladícího zařízení,

rekonstrukce skladovacích nádrží vč. havarijních jímek, protipožární izolace zásobníků LPG)

▪ Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů pro tvorbu a aplikaci metodik a postupů

v managementu chemických látek, vytvoření center prevence rizik



Prioritní osa 3, SC 3.4

Aktuální výzvy

Po dobu trvání OPŽP 2013 – 2020 bylo vyhlášeno již 6 výzev, poslední výzva byla 

uzavřena 1.2.2018, alokace daná na tuto oblast podpory je skoro vyčerpána.

Plánovaná výzva číslo 99

V ČR stále zůstává velké množství 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.

Typy podporovaných projektů:

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.

Alokace 200 mil Kč



Prioritní osa 3: Zpracování odpadu

Zbývající alokace

SC Alokace EU v Kč

Alokace EU 

ukončených a 

probíhajících výzev

v %

Alokace EU v projektech 

s RoPD + schválených 

VK bez RoPD v %

3.1 1 374 413 858 89 45

3.2 6 368 884 595 85 62

3.3 541 887 688 103 58

3.4 2 987 175 967 104 96

3.5 597 311 162 10 22



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifické cíle

▪ 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a

zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

▪ 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových

veřejných budov

▪ 5.3 Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití

obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních

vládních institucí



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Typy podporovaných projektů

SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie

▪ Zateplení obvodového pláště budov, Realizace systémů využívajících odpadní teplo

▪ Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

▪ 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

▪ Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu TUV 

SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

▪ podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Typy podporovaných projektů

SC 5.1:

V PRŽAP, do verze 16, bylo uvedeno:

Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě

nevyužívaných objektech.

Od PRŽAP, verze 17, tj. od 12.6.2018, toto omezení neplatí, na tento typ

budov je možné podat žádost na energeticky úsporná opatření v rámci SC 5.1

Platí stejná specifická kritéria jako pro ostatní budovy, v rámci specifického cíle

nemohou být podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Energetické posouzení

V Energetickém posouzení 

U částečně nevyužívaných budov, nebo změně využití budovy v navrhovaném

stavu oproti stavu stávajícímu, je možné navýšení stávající spotřeby v souladu s

budoucím užíváním budovy. Navýšení spotřeby energie, kterou změna provozu

ovlivní, musí být stanoveno relevantním výpočtem.



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Výzvy

Specifický cíl Číslo výzvy Typ výzvy Alokace EU
Zahájení příjmu 

žádostí

Konec příjmu 

žádostí

5.1 100 Průběžná 3 mld. Kč 1.3.2018 31.1.2019

5.1 121 Průběžná 4 mld. Kč 1.3.2019 3.2.2020

5.2 61 Průběžná 500 mil. Kč 3.4.2017 31.10.2019



Prioritní osa 5: Energetické úspory

Výzvy

100. výzva – 31.1.2019 ukončena

V roce 2019 plánovaná výzva č. 121 

• podobné podmínky jako 100.výzva

• nesoutěžní výzva, nebodovaná tj. „kdo splní, dostane“

• možnost individuální a průběžné konzultace projektů, možnost revize 

připravených projektů před podáním žádosti

• plánovaný příjem 1. 3. 2019 – 3.2.2020

• hodnocení projektů po cca 3 měsících



OPŽP 2014 - 2020

Podání žádosti, dokumenty

▪ Žádosti se podávají výhradně elektronicky - IS KP14+ (součástí jednotného 

monitorovacího systému MS2014+), realizuje MMR – slouží k podání i 

administraci žádosti

▪ Přístup z webových stránek OPŽP - www.opzp.cz

Dokumenty na webových stránkách ke stažení:

▪ Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 2014 – 2020

▪ Harmonogram výzev 

▪ Jednání výběrových komisí



INFORMACE

Webové stránky jednotlivých programů a institucí

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.cz

Operační program Životní prostředí www.opzp.cz

Národní program ŽP www.narodniprogramzp.cz

Nová zelená úsporám www.novazelenausporam.cz

Dešťovka www.dotacedestovka.cz



Krajská pracoviště

Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, 

Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, 

Olomouc, Zlín, Jihlava

KONTAKTY
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Děkuji za pozornost

Monika Špačková

Ředitelka Odboru krajských pracovišť Morava

monika.spackova@sfzp.cz

606 586 388

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

monika.spackova@sfzp.cz n www.sfzp.cz n zelená linka 800 260 500 n

dotazy@sfzp.cz


