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Operační program 

Životní prostředí 21+



Cíle

 ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, 

 přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního 

využívání zdrojů,

 omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní 

prostředí a klima, 

 zmírňování dopadů změny klimatu 

 příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu 

na evropské a globální úrovni.



Změny v zaměření programu oproti 

předchozímu období

 podpora projektů zaměřených na komplexní rekonstrukci veřejných budov 

řešící zároveň snížení energetické náročnosti, využití OZE, zvýšení kvality 

vnitřního prostřední, či adaptaci budovy na změnu klimatu;

 zvyšování povědomí o změně klimatu, problémech v ochraně přírody a krajiny 

a o ubývající biodiverzitě;

 adaptace krajiny na změnu klimatu, zejména zadržování vody v krajině;

 zaměření na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity 

povrchových a podzemních vod;

 prevence vzniku a nakládání s dalšími typy odpadů, a to zejména 

potravinovým odpadem, textilem, jednorázovými plasty a odpady ze 

zdravotnictví;

 podpora účinnějších technologií v oblasti nakládání s odpady;

 rozšíření monitoringu emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší včetně 

prostředků pro správu dat.



Principy

 efektivní míra podpory – míra podpory bude stanovována 

pro jednotlivé typy intervencí různě, např. v závislosti na 

prioritě dané intervence, či ekonomickým parametrům 

projektu apod.;  

 prvky zeleného zadávání veřejných zakázek – příjemci 

podpory budou motivováni k odpovědnému chování a 

využívání principů zeleného zadávání;

 inovace – kromě běžných řešení budou podporovány i 

inovativní přístupy k řešení ochrany životního prostředí;

 komplexní projekty – realizované projekty by měly být 

postavené na komplexním přístupu, kdy sledují více cílů 

zároveň a neřeší izolovaně jednotlivosti.



Specifický cíl 1.1 Podpora energ. účinnosti 

a snižování emisí skleníkových plynů

Aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti veřejných 
budov a veřejné infrastruktury. Jedná se především o:

 snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 
infrastruktury,

 snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby 
energie,

 výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro 
pasivní nebo plusové budovy.

V rámci cíle realizovat komplexní projekty budou jako doprovodné 
aktivity podporovány i opatření sledující:

 zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,

 zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu.



Specifický cíl 1.2 Podpora energie z 

obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí 

Aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných 

zdrojů energie. 

Jedná se především o:

 výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro 

veřejné budovy,

 výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro 

zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru,

 výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů 

v domácnostech na pevná paliva a optimalizace jejich 

provozu 



Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se 

změně klimatu, prevence rizika katastrof a 

odolnosti vůči nim 

 zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;

 realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění 

nebo zvýšení retenčního potenciálu a zakládání 

povodňových parků; 

 zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, 

územní studie krajiny, plán územního systému ekologické 

stability);

 podpora preventivních opatření proti povodním a suchu;

 podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce 

obcí na povodně technickými prostředky



Specifický cíl 1.4 Podpora přístupu k vodě a 

udržitelného hospodaření s vodou

 dobudování a výstavba čistíren odpadních vod,

 intenzifikace ČOV za účelem zvýšeného odstraňování specifického 

znečištění,

 dobudování a modernizace kanalizací,

 opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na 

kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění 

apod.).

 výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,

 výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody,

 doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,

 výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.



Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na 

oběhové hospodářství účinně využívající 

zdroje
 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,

 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy 
a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,

 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění 
systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů 

 podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro 
separaci odpadů kategorie ostatní,

 budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních 
kalů, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné 
využívání

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

 výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, 
včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů,



Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a 

zachování přírody, biologické rozmanitosti 

a zelené infrastruktury

 návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění 

návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o 

problematice ochrany přírody,

 zprůchodnění migračních překážek pro živočichy;

 pořízení a modernizace systémů pro posuzování a 

vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících 

meteorologických aspektů ;

 odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, 

vodní zdroje nebo ekosystémy.











Děkuji za pozornost!
hartych@masceskysever.cz


