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Plán výzev OPŽP na rok 2008 / 2009 – individuální projekty

Vyhlášení výzvy

Příjem žádostí

Oblast podpory

červenec 08

srpen – září

5.1.

Omezování průmyslového znečištění

srpen – září

4.1.

Zkvalitnění nakládaní s odpady

Omezení – nebudou přijímány projekty na realizaci speciálních zařízení na využití upraveného paliva z regionálních
systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.

srpen – září

4.2.

Odstraňování starých ekologických
zátěží

Omezení – přijímány budou pouze projekty nezakládající
veřejnou podporu s výjimkou žádostí s využitím pravidla
„de minimis“.

září – říjen

6.1.

Implementace a péče o území soustavy
Natura 2000

září – říjen

6.2.

Podpora biodiverzity

září – říjen

6.3.

Obnova krajinných struktur

září – říjen

6.4.

Optimalizace vodního režimu krajiny

září – říjen

6.5.

Podpora regenerace urbanizované
krajiny

září – říjen

6.6.

Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení
neobnovitelných přírodních zdrojů
včetně zdrojů podzemních vod

srpen 08

Podoblast podpory

Poznámka

1

Vyhlášení výzvy

Příjem žádostí

Oblast podpory

Podoblast podpory

srpen 08

září – říjen

1.3.

1.3.2.

Eliminace povodňových průtoků

1.3.1

Zlepšení systému povodňové služby

1.1.3.

Snížení
znečištění
eutroﬁzaci

způsobující

1.1.3 Omezení – pouze investiční podpora tvorby, vedení
a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů
v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutroﬁzaci vod. Investiční
podpora pouze u projektů schopných doložit komplexní
opatření v povodí.

1.1.4.

Příprava, zavedení a podpora provozu
komplexního monitoringu vod

1.1.4 Omezení – přijímány budou pouze projekty na investiční podporu – budování systémů komplexního sledování
a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod.

1.1.1

Snížení znečištění z komunálních
zdrojů

Omezení – pouze projekty řešící aglomerace nad 2000 EO,
které byly podány rámci 3. výzvy OPŽP a z důvodu neplnění podmínek výzvy nebyly akceptovány a budou upraveny
v souladu s touto výzvou, a dále projekty, řešící aglomerace, které jsou uvedeny na seznamu aglomerací v tabulce
B.2 nebo C.2 v přílohách materiálu „Usnesení vlády ČR ze
4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie ﬁnancování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.“
V rámci této kategorie budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících
podmínek:
– navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém
– objem rozpočtových nákladů na rekonstrukce stokových
systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce
kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

září – říjen

září 08

říjen – listopad

1.1.

1.1.

Omezování rizika povodní

Snížení znečištění vod

Snížení znečištění vod

Poznámka

2

Vyhlášení výzvy

Příjem žádostí

Oblast podpory

září 08

říjen – listopad

1.2.

Zlepšení jakosti pitné vody

říjen – listopad

2.1.

Zlepšování kvality ovzduší

říjen – listopad

2.2.

Omezování emisí

říjen – listopad

7.1.

Rozvoj infrastruktury pro realizaci
environ. vzdělávacích programů,
poskytování environ. poradenství
a environ. informací

leden – únor 09

1.1.

Snížení znečištění vod

prosinec 08

leden – únor 09

1.2.

Zlepšení jakosti pitné vody

leden – únor 09

3.1.

Výstavba
nových
zařízení
a rekonstrukce stávajících zařízení
s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektřiny a kombinované
výroby tepla a elektřiny

leden – únor 09

3.2.

Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry

Podoblast podpory

Poznámka
V oblasti podpory 1.2 budou přijímány pouze projekty,
které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou
a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na
tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti
podpory 1.1.1.

Koordinace s MŠMT

1.1.1.

Snížení znečištění z komunálních
zdrojů

1.1.2.

Snížení znečištění z průmyslových
zdrojů

3.2.1.

Realizace úspor energie

Omezení na aglomerace pod 2000 EO

Omezení – pouze kombinované projekty s podoblastí podpory 3.1.1, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tepla na
spalování pevných či kapalných fosilních paliv. Opatřením
musí dojít k likvidaci či odstavení původního zdroje.

Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.
Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597
Zelená linka: 800 260 500

Řídící orgán OP Životní prostředí: Ministerstvo životního prostředí ČR
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