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Operační program Životní prostředí 
PRIORITNÍ OSA 1: Čistota vody 

• SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  

– zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 

zlepšení přirozených rozlivů, 

– hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 

urychleného odvádění kanalizací do toků, 

– obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně, 

– stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

Výzva: příjem žádostí do 31. května 2016 

• SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

– analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, 

– budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 

systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány. 

Výzva: příjem žádostí do 31. května 2016 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 2: Kvalita ovzduší 

• SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů 

– výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší 

– výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat 

ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí 

– pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší 

– pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a 

předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí 

Výzva (průběžná, nesoutěžní): příjem žádostí do 14. října 2016 



Operační program Životní prostředí 
PRIORITNÍ OSA 3: Zpracování odpadu 

• SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 
– inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, 

realizace průzkumů, sanace 

Výzva: příjem žádostí do 30. června 2016 

 

• SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 
– náhrada nebo rekonstrukce zařízení, (stacionární technické nebo 

technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka 
vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s 
cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika 

– vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik 

Výzva: příjem žádostí do 14. října 2016 

 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana přírody 

• SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

– Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 

2000 

– sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů 

pro zajištění ochrany a péče 

Výzva: příjem žádostí do 31. prosince 2016 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana přírody 

• SC 4.2: Posílit biodiverzitu 

– péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a 

jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů 

– péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 

– předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště 

chráněnými druhy živočichů na majetku 

– prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů 

Výzva: příjem žádostí do 31. května 2016 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana přírody 

• SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 

– revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, 

obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných 

ekosystémů 

– vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující 

eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav,  

– vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na 

vodu vázaných organismů, 

– terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů 

umožňujících proces renaturace vodního toku apod. 

Výzva: příjem žádostí do 31. prosince 2016 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana přírody 

• SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 

– zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 

úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury,  

– výstavba nových rybích přechodů, odstranění migračních překážek na 

vodních tocích, 

– obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

Výzva: příjem žádostí do 31. prosince 2016 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana přírody 

• SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

– revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, 

– zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně, 

– vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a 

funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň 

zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí 

Výzva: příjem žádostí do 31. května 2016 



Operační program Životní prostředí 

PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory 

• SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
– snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budov, 

– realizace technologií na využití odpadního tepla, 

– realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

Výzva: příjem žádostí do 15. dubna 2016 

• SC 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu 
nových veřejných budov 
– vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou 

spotřebou a pasivního energetického standardu 

Výzva: příjem žádostí do 14. října 2016 



Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 

• Opatření 4. Investice do hmotného majetku  

• Operace 4.3.1 Pozemkové úpravy 

– kontinuální příjem žádostí Pozemkové úpravy od 22.2.2016 

– oprávněný žadatel – Pozemkový úřad 

– způsobilé výdaje 

 

A/Geodetické práce 

• zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické 

práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav  

• vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu 

pozemkových úprav  



Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 

B/ Realizace plánů společných zařízení 

• realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu 

pozemkových úprav:  

• opatření ke zpřístupnění především zemědělských a lesních 

pozemků (mimo intravilán),  

• protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,  

• vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo 

rozlivu povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení 

retenční schopnosti krajiny a opatření pro omezení dopadu 

zemědělského sucha (např. retenční nádrže apod.)  

• o opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení 

ekologické stability krajiny  



Děkuji za pozornost 
  

www.dotaceeu.cz 

www.rskjmk.cz  
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