
Prostředků k dispozici

12 200 000 000 Kč
Výše podpory

až 60  %

SPECIFICKÝ CÍL 1.1

Energetické úspory
Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování 
emisí skleníkových plynů

PŘÍNOSY PODPORY

 snížení energetické náročnosti veřejných budov 
a veřejné infrastruktury a tím i snížení konečné 
spotřeby energie

 posílení úspor primární energie z neobnovitelných 
zdrojů

 snížení energetické náročnosti systémů technologické 
spotřeby energie

 podpora výstavby nových veřejných budov, které 
splňují parametry pro pasivní nebo plusové budovy

 zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
 zvýšení adaptability budov na změnu klimatu
 snížení objemu emisí skleníkových plynů 

produkovaných v sektoru budov

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

 Kraje
 Obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty 

realizované mimo území HMP)
 Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 Organizační složky státu
 Veřejnoprávní instituce
 Veřejné výzkumné instituce
 Vysoké školy, školy a školská zařízení
 Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné 

společnosti
 Církve a náboženské společnosti
 Státní podniky
 Obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným 

subjektem

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027



ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Z OPŽP 2014–2020

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 Realizace komplexních, či návazných stavebních 
úprav budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budovy

 Budování systémů využívajících odpadní teplo 
a systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla

 Realizace opatření vedoucích ke zvýšení energetické 
účinnosti gastro provozů, prádelen a dalších 
technologických zařízení ve veřejných budovách 
a infrastruktuře

 Zavádění efektivních systémů hospodaření s energií 
a technologií s vazbou na aktivní energetický 
management

 Rekonstrukce předávacích stanic tepla
 Výstavba budov ve vysokém energetickém standardu, 

v pasivním energetickém standardu a výstavba 
plusových (nulových) budov

PODPORA Z OPŽP 2021–2027 JE ROZDĚLENA DO CELKEM ŠESTI SPECIFICKÝCH CÍLŮ

Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim

Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Posilování ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury; snižování všech 
forem znečištění

Energie

Zdroje

Klima

Voda

Odpady

Příroda

www.opzp.cz

Komplexní zázemí pro krajské hasiče na Zlínsku Nová škola ve Zdiměřicích v pasivním standardu

Objekt hasičské stanice v pasivním standardu vyrostl 
v průmyslové zóně Holešov a byl doplněn o solární 
termické kolektory pro ohřev vody.

Budovy v areálu školy se podařilo osadit i bezúdržbovými 
zelenými střechami, které zachycují dešťovou vodu.

Kraj: Zlínský / Příjemce podpory: HZS Zlínského kraje
Výše dotace z EU: 14 903 216 Kč

Kraj: Středočeský / Příjemce podpory: Město Jesenice
Výše dotace z EU: 49 999 342 Kč

 Modernizace vnitřního osvětlení
 Zavádění opatření k eliminaci negativních akustických jevů
 Instalace vnějších stínících prvků 
 Výstavba zelených střech a přestavba konstrukcí 

střech s okamžitým odtokem srážkové vody 
(keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy 
s akumulační schopností (vegetační, retenční)

 Realizace technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod 
šedých a srážkových vod v budovách za účelem 
splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití 
s výjimkou úpravy na vodu pitnou

V rámci tohoto specifického cíle je možné realizovat 
komplexní projekty, které v sobě zahrnují rovněž 
instalaci obnovitelných zdrojů energie podle podmínek 
specifického cíle 1.2 a zavedení adaptačních opatření 
dle specifického cíle 1.3.


