Přehled dotačních možností v rámci LVIII., LIX. a LX. výzvy OP ŽP
Celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH pro všechny oblasti a vyhlášené výzvy

LVIII. výzva OP ŽP
Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. – 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014
Alokace 3,7 mld. Kč
Oblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany
Podporované aktivity:
- systémy povodňové služby včetně měřících stanic
- varovné systémy ochrany před povodněmi
- zpracování analýz, map povodňového nebezpečí
- tvorba podkladů pro protipovodňová opatření
Typ žadatele:
- státní podniky
- obce
- DSO
- kraje
Výše podpory:
- min. způsobilé výdaje 400 000 Kč
- dotace 90 %
Oblast podpory 2.2 Omezování emisí
Podporované aktivity:
- zařízení pro záchyt emisí – např. instalace filtrů v továrnách, instalace elektrofiltru do
kotelny na biomasu, biofiltry apod.
- odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (např. pořízení technologie na zapravení hnoje
do půdy, manipulátor s vyhrnovací radlicí, nakladače pro tvoření krusty na hnojišti) – zde
budou žádat především zemědělci
Typ žadatele:
- obce
- DSO
- státní podniky
- podnikatelské subjekty – hlavní žadatelé v této oblasti podpory
Výše podpory:
- min. způsobilé výdaje 400 000 Kč
- projekty podnikatelů budou zakládat veřejnou podporu (lze využít několik režimů veřejné
podpory od 25 – 90 % dotace)
Rizika/další podmínky projektu:
- realizace projektu ukončena v roce 2014
Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Podporované aktivity:
- kontejnery pro třídění komunálního opadu a bioodpadu
- vybavení pro další materiálové nebo energetické zpracování odpadů (např. čelisťový drtič
s nakládacím mechanizmem, paketovací lis na kovový odpad, vozy pro svoz tříděného
opadu)
- vybavení dotřiďovacích linek pro separaci tříděného odpadu
- vybavení bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadu

-

vybavení kompostáren (nejsou podporovány komunitní kompostárny – boxy pro bioodpad
k zapůjčení občanům, kteří vytvořený kompost zapravují do zahrádky)
vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity (dotace jen na technologie, ne stavební
výdaje)

U všech aktivit (kromě sběrných dvorů) musí dojít min. k 50% navýšení kapacity oproti
současnému stavu.
Rizika/další podmínky projektu:
- realizace projektu ukončena v roce 2015
Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
Podporované aktivity:
- průzkumné práce, analýzy rizik konkrétních lokalit a problémových území obsahujících více
než jedno kontaminované místo
Důležité přílohy pro oblasti podpory 4.1 a 4.2:
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně rozpočtu do 28. 3. 2014
- územní rozhodnutí, které nabude právní moci nejpozději do 60 dnů od ukončení příjmu
žádostí, nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
Typ žadatele pro oblasti podpory 4.1 a 4.2:
- obce
- DSO
- státní podniky
- neziskové organizace
- podnikatelské subjekty
Výše podpory pro oblasti podpory 4.1 a 4.2:
- min. způsobilé výdaje 500 000 Kč
- dotace 90 %
Rizika/další podmínky projektu pro oblasti podpory 4.1 a 4.2:
- realizace projektu ukončena v roce 2015
Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Podporované aktivity:
- implementace soustavy Natura 2000
- monitoring zvláště chráněných území

2

Typ žadatele:
- kraje
- organizační složky státu
- správy národních parků
Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity
Podporované aktivity:
- stanice pro handicapovaná zvířata
- péče o chráněná území
- ochrana zvířat na komunikacích
- chemická a mechanická metody odstranění invazních druhů rostlin a živočichů (např.
bolševníku velkolepého, křídlatky)
- obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury v chráněných územích (např. informační
a vzdělávací centra, turistické cesty, doplnění mobiliáře)
- zpracování studie zajištění průchodnosti krajinou a vodními toky pro živočichy

Typ žadatele:
- povodí
- správy národních parků
- obce
- DSO
- neziskové organizace
- podnikatelské subjekty (s výjimkou stanic pro handicapovaná zvířata)
- kraje
- státní podniky a organizační složky státu
Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur
Podporované aktivity:
- výsadba zeleně v krajině a ochrana půdy
- péče o památné stromy
- výsadba a obnova alejí, větrolamů, stromořadí
Typ žadatele:
- obce
- kraje
- DSO
- státní podniky a organizační složky státu
- neziskové organizace
- podnikatelské subjekty
Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
Podporované aktivity:
- budování a obnova retenční a akumulační schopnosti prostor (např. odbahnění rybníků),
které neslouží k chovu ryb do 50 000 m3
- zpracování studií podélných revitalizací toků a niv
- založení nebo obnova mezí, větrolamů
Typ žadatele:
- obce
- kraje
- DSO
- státní podniky a organizační složky státu
- neziskové organizace

3

Výše podpory:
- dotace 70 % (v případě revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorby nebo obnovy
mokřadů a tůní až 100%)
Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Podporované aktivity:
- zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně (parky, stromořadí, lesoparků, školní
zahrady, hřbitovy aj.)
- zakládání a revitalizace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídel
Typ žadatele:
- obce
- kraje
- DSO
- státní podniky a organizační složky státu
- neziskové organizace
Výše podpory:
- dotace 75 %

Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení přírodních zdrojů včetně podzemních vod
Podporované aktivity:
- název oblasti podpory vypovídá o podporovaných aktivitách
Důležité přílohy pro oblasti podpory 6.1 – 6.6:
- projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně
položkového rozpočtu
- rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný
druh opatření (např. územní rozhodnutí, stavební povolení včetně doložky o právní moci
s výjimkou rozhodnutí o povolení ke kácení a souhlasu orgánu památkové ochrany, která
se dokládají až po schválení žádosti o dotaci)
Rizika/další podmínky projektu pro oblasti podpory 6.1 – 6.6:
- realizace projektu ukončena v roce 2015
- min. 60 % realizačních nákladů musí být profinancováno a podáno v žádostech o platbu
v roce 2014

LIX. výzva OP ŽP
Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. – 30. 5. 2014, výsledky by měly být známy v září 2014
Alokace 0,5 mld. Kč
Oblast podpory 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech napojených na CZT
(centrální zdroj tepla)
Podporované aktivity:
- pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (do 5 MW) a příp. zateplení budovy (např.
výměna kotle na uhlí za nízkoemisní kotel na uhlí ve výrobních halách, kancelářích apod.)
Oblast podpory 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí
z energetických systémů včetně CZT
Podporované aktivity:
- výstavba nového centrálního zdroje tepla příp. včetně výstavby/rekonstrukce stávajících
rozvodů tepla (např. plynofikace, která ale bude vytvářet příjmy a bude se muset počítat
finanční analýza)
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Oblast podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Podporované aktivity:
- výsadba a regenerace izolační zeleně oddělujících bytovou zástavbu od průmyslových
staveb nebo dopravních koridorů
- zametací stroje na silnice, kropicí vozy
- vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení
Typ žadatele pro oblasti podpory 2.1:
- obce
- DSO
- kraje
- neziskové organizace
- podnikatelské subjekty – především v oblasti 2.1.1
Výše podpory pro oblasti podpory 2.1:
- min. způsobilé výdaje 500 000 Kč
- dotace 90 % pro veřejný sektor, v případě podnikatelů bude projekt zakládat veřejnou
podporu
Rizika/další podmínky projektu pro oblasti podpory 2.1:
- energetický audit u všech energetických projektů

-

energetický štítek obálky budovy včetně Protokolu k energetickému štítku obálky v případě
zateplení
položkový rozpočet

LX. výzva OP ŽP
Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. – 30. 4. 2014, výsledky by měly být známy v srpnu 2014
Alokace 3,5 mld. Kč
Oblast podpory 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
Podporované aktivity:
- zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé
vody (např. solární ohřev TUV pro sportovní areál, ZŠ, nemocnice, tepelné čerpadlo, kotle
na spalování biomasy, plynové kotle starší 5 let)
Oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie
Podporované aktivity:
- zateplení obvodových plášťů a střechy, výměna nebo rekonstrukce otvorových výplní
Oblast podpory 3.2.2 Využívání odpadního tepla
Podporované aktivity:
- využití odpadního tepla (výměníky, rekuperace např. krytého bazénu, ZŠ)
Typ žadatele pro oblasti podpory 3.1 a 3.2:
- obce
- DSO
- kraje
- státní podniky
- neziskové organizace
Výše podpory pro oblasti podpory 3.1 a 3.2:
- min. způsobilé výdaje 300 000 Kč
- dotace 90 %
Rizika/další podmínky projektu pro oblasti podpory 3.1 a 3.2:
- energetický audit u všech energetických projektů
- energetický štítek obálky budovy včetně Protokolu k energetickému štítku obálky v případě
zateplení budovy
- položkový rozpočet
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U veřejných žadatelů, kde provozovatel infrastruktury (např. sběrného dvora, kotelny) bude
společnost 100 % vlastněná žadatelem, se bude vždy jednat o poskytnutí veřejné podpory. Bude
možné využít pravidlo de minimis (90% dotace), bloková výjimka (25% dotace) aj.
Pokud budou žadateli podnikatelé, bude se téměř vždy jednat o veřejnou podporu.

