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OPŽP pro roky 2014-2020 

 

• přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již od roku 

2010, v čele procesu přípravy je MMR 

 

• OPŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 2007-2013 

 

• využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního 

a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí 

 

 



 

 

• PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

 

• PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 

• PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 

• PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

 

• PO 5: Energetické úspory 



 

 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 

• 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností 

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 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

 

 



 

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

 

• Podporované aktivity: 

 

• inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 

míst k sanaci,  

• realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, 

• sanace vážně kontaminovaných lokalit. 



 

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

 

Typy podporovaných projektů: 

 

• Realizace komplexní inventarizace všech kontaminovaných a 

potenciálně kontaminovaných lokalit, jejímž výstupem bude 

databáze těchto lokalit.  

• Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování 

analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných 

lokalit. 

• 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 nebo A2. 





Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Alokace 

PO Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy 

Předpokládan

é datum 

vyhlášen

í výzvy 

(měsíc/r

ok) 
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3.1 Prevence vzniku odpadů bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní 4-6/2015 400 mil. Kč 

3.2 Zvýšit podíl materiálového a 

energetického využití odpadů 
aktivity 3.2.1+3.2.2 bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 1,5 mld. Kč 

3.3 Rekultivovat staré skládky bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015 400 mil. Kč 

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže 
bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 3/2015 560 mil. Kč 

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže 
bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 4-6/2015 30 mil. Kč 

3.5 Snížit environmentální rizika a 

rozvíjet systémy jejich řízení 
bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD kolová (soutěžní) 10-12/2015 300 mil. Kč 

Poznámky:  

Předběžný harmonogram výzev pro  Operační program životní prostředí 2014+ na rok 2015 byl vytvořen Řídicím orgánem 

OPŽP 2014+ s ohledem na povědomí o stavu vyjednávání připomínek EK k programovému dokumentu, stavu plnění 

předběžných podmínek a strategií pro jednotlivé podporované oblasti.  

 

Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 bude z důvodů uvedených výše ještě aktualizován a ve finální podobě projednán 

na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru jako součást Strategického realizačního plánu. 

Vyhlášení prvních výzev je závislé na funkčnosti monitorovacího systému MS2014+. 



Další informace k OPŽP 2014-2020 

Výše podpory: 

Max 85% FS  

Veřejná podpora (de minimis, regionální podpora,….) 

Mimo veřejnou podporu 

 

Uznatelné náklady: vychází z OPŽP 2007-2013, projektová příprava a TDI, ne rezerva a 

vícepráce nad rámec méněprací  

 

Způsobilí příjemci podpory: podnikatelské i veřejné subjekty (ne fyzické osoby) 

 

Přílohy k žádosti: snaha o maximální zjednodušení (jen to nejdůležitější), el. podání 

 

Specifická kritéria projektů a hodnocení: vychází z OPŽP 2007-2013 

 

Systém administrace projektů: nový IS 

 

Vše bude stanoveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce, které nahradí stávající ID, 

ZPŽP a Směrnici 



Nový IS OPŽP 2014-2020   



OPŽP 2007-2013 

 

 

V rámci oblasti podpory 4.2 bylo v 7 výzvách podpořeno 189 projektů. 

 

 

 

Po ukončení projektu důraz na udržitelnost projektů dle podmínek 

RoPD.  
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 Děkuji za pozornost 

Ing. Monika Špačková 
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