
Možnosti financování ze 

SFŽP ČR

Ing. Monika Špačková

oddělení metodiky strukturálních fondů, odbor metodický

Státní fond životního prostředí ČR



Národní program Životní prostředí

Aktuální výzvy

je pitné vody (NPŽP, před)

• 13/2021 Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

• 10/2021 Hospodaření s vodou v obcích

• 9/2021   Zdroje pitné vody  

• 7/2021   Domovní čistírny odpadních vod

• 5/2021   Výsadba stromů – grantové schéma

• 4/2021   Výsadba stromů – individuální projekty



Příjem žádostí: 14.2.2022 - 8.8.2022 

Alokace: 10 000 000 Kč

Výše příspěvku 250 tis. – 2 mil. Kč

• U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů

• U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů

Kdo může žádat

• Obce, dobrovolné svazky obcí, MAS

Výzva č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a 

energii



Na co můžete dotaci získat

a) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate

Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace

b) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného

povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie,

odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy,

komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)

c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu

žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci

akčního plánu a následnou realizaci opatření

Podmínky pro získání dotace

• Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových 

stránkách Paktu starostů a primátorů.

• Příjemce podpory je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o 

plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a SFŽP ČR.

Výzva č. 13/2021: Pakt starostů a primátorů pro klima a 

energii

https://www.eumayors.eu/about/covenant-community/signatories.html


Příjem žádostí: 12.1.2022 - 31.8.2022 

Alokace: 1 754 000 000 Kč

Výše příspěvku

• u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích – 100 % z celkových způsobilých 

výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %)

• u aktivit na zajištění povodňové ochrany intravilánu – 100 % z celkových způsobilých výdajů

• Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH

Kdo může žádat

• Opatření 1.5.E - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, PO OSS a ÚSC, VŠ, školy a školská zařízení a 

ŠPO, NNO, veřejnoprávní instituce, církve, obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným 

subjektem apod.

• Opatření 1.8.A – Statutární město Brno 

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích



Na co můžete dotaci získat

Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích (1.5.E)

• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)

• dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)

• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty

• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže,

retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)

• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)

• povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce

• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku

každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při

součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší

nebo roven 0,5

• budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně

• výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích



Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023

Alokace: 450 000 000 Kč

Výše příspěvku

• Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.

• Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.

• Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Kdo může žádat

• Obce, DSO, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými

veřejnoprávními subjekty; zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a

městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody



Na co můžete dotaci získat

• Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování

obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody

(od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).

• Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod

pro veřejnou potřebu.

Podmínky pro získání

• Podporu nelze poskytnout, pokud je možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu

nebo je možné využít zdroje povrchové vody (posouzení variant - dokládá se odborným posudkem).

• Pokud je v místě realizace existující vodovod, musí dojít k napojení nového / regenerovaného

zdroje.

• Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu stávající vodohospodářské

infrastruktury.

• Projekt nesmí být v rozporu s PRVKÚK ( je možno vyřešit stanoviskem KÚ).

Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody



Průzkum a vyhledání 

posilujícího zdroje 

podzemních vod 

v obci Dolní Město 

Napojení vrtů na vodojem 

v obci Soběkury

Libínské Sedlo –

posílení vodního 

zdroje

Vrtaná studna v Hluboké 

nad Vltavou – Poněšice

Průzkumný vrt 

v obci Ločenice

Vilémovice – posílení 

vodárenské soustavy

Národní program Životní prostředí



Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023

Alokace: 300 000 000 Kč

Výše příspěvku

• Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

• při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč

• při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč

Kdo může žádat

• Obce

Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod



Na co můžete dotaci získat

• DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména

rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z

technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené

ČOV.

Podmínky pro získání

• Definovány minimální technické požadavky na instalované DČOV.

• Soustava musí odkanalizovat min. 30 % z celkového počtu EO řešeného území.

• Projekt nesmí být v rozporu s PRVKÚK ( je možno vyřešit stanoviskem KÚ).

• Provoz DČOV musí být zajištěn odborně kvalifikovanou osobou, náklady na provoz nejsou 

způsobilým výdajem.

Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod



Národní program Životní prostředí

Dolní Lomná, čištění 

odpadních vod

Paceřice - likvidace 

odpadních vodČištění odpadních vod 

v obci Dvory nad Lužnicí

Odkanalizování obce 

Starkoč soustavou DČOV



Výsadba stromů



Příjem žádostí: 2. 8. 2021 – 30. 12. 2023

Alokace: 150 000 000 Kč

Grantové schéma a výše příspěvku

• nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým příjemcům

• subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 1:1) a zajistit 

vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu

• výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost opakování 

žádosti)

• maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč

• maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů, zálohově 

Kdo může žádat

• nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s poskytováním podpory na výsadbu 

stromů

• místní akční skupiny (MAS)

Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů - grantové schéma



Příjem žádostí: 2. 8. 2021 – 30. 12. 2023

Alokace: 200 000 000 Kč

Výše příspěvku

• výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč 

• maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Kdo může žádat

• subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty



• Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně 

přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke 

komunitnímu setkávání. 

• pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks –

5 000 Kč/ks)

• zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)

• zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše 

dotace) 

• publicita (max. 500 Kč)

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty



Podmínky pro získání

• Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.

• Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným 

na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy. 

• Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu 

www.sazimebudoucnost.cz.

• Následná dokončovací a rozvojová péče po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace.

• Udržitelnost projektu a jeho výstupů je 10 let od ukončení výsadby.

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální projekty

http://www.sazimebudoucnost.cz/


Výsadba aleje ve 

městě Sedlčany

Výsadba ovocných 

stromů na Pekařce

Výsadba 

ovocných 

dřevin na 

Kamenném 

vrchu

Národní program Životní prostředí



Aktuální výzvy

160. výzva - Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území

161. výzva - Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020



Příjem žádostí: 11.3.2022 – 31.5.2022

Alokace:  230 000 000 Kč

Výše příspěvku

maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů

• Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). 

Kdo může žádat - Hlavní cílové skupiny:
Orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy Natura 2000, 

vlastníci a nájemci pozemků. 

160. výzva - Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 

národně významných chráněných území



Na co můžete dotaci získat:

Opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany 
způsobovaného návštěvníky a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území 
(návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR). 

Cílová území:
Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP a vybraná území PR a PP) a lokality
soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.

160. výzva - Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 

národně významných chráněných území



Příjem žádostí: 11.3.2022 – 31.5.2022

Alokace:  30 000 000 Kč

Výše příspěvku

• maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů

• minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH)

Kdo může žádat 

• veřejnoprávní subjekty, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající apod. 

161. výzva - Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 



Na co můžete dotaci získat:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně:

• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, 
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními 
výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či 
výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

• jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023. 

161. výzva - Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech



Obecné informace

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

• Předpoklad vyhlášení prvních výzev ve 2.Q 2022

• Již vyhlášena 1.výzva na kotlíkové dotace pro kraje 

• Žádosti se budou podávat elektronicky přes portál IS KP21+

• Využití zjednodušených metod vykazování – paušální sazba na PP a u projektů administrovaných AOPK v 

rámci SC 1.3 a 1.6 do 200 000 EUR

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/


Podporované oblasti

• Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů – 12,2 mld. korun

• Energie z obnovitelných zdrojů – 7,0 mld. korun

• Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k 

ekosystémovým přístupům – 10,2 mld. korun

• Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou – 14,1 mld. korun

• Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje – 7,1 mld. korun

• Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských 

oblastech, a snižování všech forem znečištění – 10,6 mld. korun

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027



Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, 

prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Program Životní prostředí 2021 - 2027



Předpoklad prvních výzev: 3Q 2022

Alokace v rámci programu: cca 10,0 mld. Kč

Podporované typy opatření

• tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel,

• tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi,

• úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability,

• zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně,

• odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině,

• realizace protipovodňových opatření,

• realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího 
využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních 
vod

• zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému 
ekologické stability)

Specifický cíl 1.3



Podporované typy opatření

• podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a 

obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování 

digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů 

• podpora povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování 

resilience citlivých objektů před povodněmi

• a další opatření 

Poskytování podpory:

– u opatření 1.3.1 – 1.3.5 a 1.3.8

• do 200 000 € - metoda zjednodušeného vykazování – žádosti administruje AOPK ČR

• nad 200 000 € - dle skutečných nákladů – žádosti administruje SFŽP ČR

- ostatní opatření administruje SFŽP ČR 

Specifický cíl 1.3



Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, 

biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských 

oblastech, a snižování všech forem znečištění

Program Životní prostředí 2021 - 2027



Předpoklad prvních výzev: 3Q 2022

Alokace v rámci programu: cca 10,7 mld. Kč

Podporované typy opatření

• péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů,

• péče o chráněná území (přírodní dědictví),

• zprůchodnění migračních překážek pro živočichy,

• omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,

• modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů,

• monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o 
chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví),

• návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o 
problematice ochrany přírody.

Poskytování podpory

• do 200 000 € - metoda zjednodušeného vykazování – žádosti administruje AOPK ČR

• nad 200 000 € - dle skutečných nákladů – žádosti administruje SFŽP ČR

Specifický cíl 1.6



www.sfzp.cz

www.opzp.cz

https://www.narodniprogramzp.cz/

V lednu proběhly webináře s představením dotačních titulů

https://www.sfzp.cz/zaznamy-webinare-kava-se-sfzp-cr/  

časopis Priorita - https://www.priorita.cz/

Kontakty

https://www.sfzp.cz/kontakty/

Zelená linka – telefonní spojení, e-mailová schránka dotazy@sfzp.cz

Kde najít informace

http://www.sfzp.cz/
http://www.opzp.cz/
https://www.priorita.cz/


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

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost.

Ing. Monika Špačková

monika.spackova@sfzp.cz

tel. 606 586 388


