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Operační program Životní prostředí

• Prioritní osa 1: Čistota vody
 Snižování znečištění vod, zajištění dodávek vody, 

protipovodňová ochrana a opatření

• Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

• Prioritní osa 5: Energetické úspory
 Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití OZE
 Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého 

energetického standardu nových veřejných budov



Nová zelená úsporám

• Podpora realizace opatření vedoucích ke snížení 
energetické náročnosti budov:
 Snižování energetické náročnosti stávajících 

rodinných/bytových domů
 Výstavba rodinných domů s velmi nízkou 

energetickou náročností
 Efektivní využití zdrojů energie v rodinných a 

bytových domech



Národní program Životní prostředí

• Prioritní oblast 1: Voda
 Aktivita 1.3.B – Domovní čistírny odpadních vod 
 Cíl: prevence/omezení znečištění povrchových a podzemních vod z 

komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do 
kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či 
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke 
stokové síti zakončené ČOV

 Výzva č. 3/2016 – „chytré“ hospodaření s vodou v obcích do 500 
obyvatel

 Aktivita 1.6.A – Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
 Cíl: rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z 

podzemních zdrojů – zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti 
a množství



Národní program Životní prostředí

• Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích
 Podoblast 1: Implementace systémových nástrojů
 Aktivita 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro místní udržitelnou energii 

a v oblasti přizpůsobování se dopadům změny klimatu
 Záměr vyhlásit v roce 2017 novou výzvu na podporu systematického 

přístupu obcí k mitigačním a adaptačním opatřením

 Podoblast 2: Udržitelná městská doprava a mobilita
 V přípravě výzvy na nákup vozidel na alternativní pohon a podporu 

bikesharingu

 Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
 Podporované aktivity: 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně 

doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace 
opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v 
sídlech

 Cíl: podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve 
městech a obcích a zvyšování jejich funkční kvality jak v rozvojových 
oblastech sídel, tak v původní zástavbě



Užitečné odkazy

• http://www.opzp.cz/vyzvy
• http://www.novazelenausporam.cz
• https://www.sfzp.cz/sekce/799/aktuality

• http://www.covenantofmayors.eu
• http://www.paktstarostuaprimatoru.eu
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