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Operační program Životní prostředí 

 

 

 

OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

 

1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i 

podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod 

1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

 

OSA 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

 

2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 

expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek 

2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek 

2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality 

ovzduší a meteorologických aspektů 
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OSA 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

 

3.1 - Prevence vzniku odpadů 

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

3.3 - Rekultivovat staré skládky 

3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

 

 

OSA 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

 

4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

4.2 - Posílit biodiverzitu 

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

 



Operační program Životní prostředí 

 

 

 

OSA 5 Energetické úspory 

 

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných 

budov 
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4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 

 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území 

Natura 2000 

  I. Dokončení vyhlašování EVL 

 II. Plánování péče 

 III. Zajištění péče (realizace plánů péče a SDO) 

 

Příjemci: kromě fyzických osob (nepodnikajících) a pozemkových úřadů 

 

Dotace 85%  

(100%: resortní organizace mžp na vše, kraj na implementaci Natury) 
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4.2 – Posílit biodiverzitu 

 Péče o vzácné druhy 

 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba 

 Prevence šíření invazních druhů 

 Předcházení a náprava škod způsobovaných ZCH druhy  

 

 

Příjemci:  

kromě AOPK, fyzických osob (nepodnikajících) a pozemkových úřadů 

 

Dotace: 85% 
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4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny 

 Zprůchodnění migračních bariér 

 Vytváření a regenerace krajinných prvků (vč. Zpracování plánů ÚSES) 

 Revitalizace vodních toků, obnova vodních ekosystémů 

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (mimo státních) 

 Přírodě blízká protierozní a „protipovodňová“ opatření (podle komplexní 

studie) 

 

Příjemci: kromě AOPK,fyzických osob (nepodnikajících) a pozemkových 

úřadů 
 

Dotace: 

 migrační bariéry 75% (100% v koncepci  

zprůchodnění říční sítě) 

 krajinné prvky a revitalizace 80%  

(ÚSES a POP 100%, nádrže 50%) 

 struktura lesů, protierozní opatření 75% 

 výsadby prostřednictvím MAS 85% 
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4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 Výsadby zeleně 

 Ošetření stromů 

 Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků 

 

Příjemci: kromě AOPK,fyzických osob (nepodnikajících) a pozemkových 

úřadů 

 

Dotace: 60% 
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 Harmonogram výzev 

 

12. výzva 

14. výzva 

15. výzva 

10. výzva 

11. výzva 

9. výzva 

13. výzva 

Každý rok min. 1 výzva (u kolových výzev), na konci roku nový harmonogram, 

03/2016, podzim 2016(spec.4.3) 
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Změny v uznatelných nákladech a požadovaných dokladech: 

 

Odstupňování uznatelných nákladů na přípravu podle celkových nákladů 

 

 

 

 

 

Pro akce se stavebním povolením nestačí k žádosti územní rozhodnutí 

Biologické hodnocení (bez nutnosti kul. razítka) 

Podávání v el. podobě (nutnost el. podpisu), el. PD x papírová PD 

Nový systém - portál ISKP 2014+ 

 

Maximální limity pro celou přípravu (včetně studií, technického a autorského dozoru a manažerského 
řízení): 

 10 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil. Kč, 

 8 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč, 

 7 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 10 mil. Kč, 

 6 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč. 

 



Děkuji za pozornost 

Martin Tomešek 725 137 648  

martin.tomesek@nature.cz 

Petr Šandor 725 724 349  

petr.sandor@nature.cz 


