
Prostředků k dispozici

10 200 000 000 Kč
Výše podpory

až 100 %

SPECIFICKÝ CÍL 1.3

Adaptace na změnu 
klimatu
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence 
rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím  
k ekosystémovým přístupům

PŘÍNOSY PODPORY

 posílení adaptability krajiny, ekosystémů a urbánního 
prostředí na změnu klimatu

 zjemnění (diverzifikace) krajinné mozaiky, podpora 
přirozeného vodního režimu krajiny 

 obnova stabilní sítě krajinných prvků, které dokážou 
zadržovat vodu a zpomalit její odtok

 zvýšení odolnosti lesních ekosystémů a zvýšení jejich 
druhové, věkové a prostorové pestrosti 

 zpomalení degradace krajiny
 omezení rizika vodní nebo větrné eroze zemědělské 

půdy
 zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku 

v podmínkách klimatických extrémů (sucho, povodně, 
sesuvy půdy)

 zvýšení povědomí o změně klimatu a klimatických 
opatřeních u široké veřejnosti

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

 Kraje a obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Městské části hl. města Prahy
 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
 Státní organizace
 Obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným 

subjektem
 Obchodní společnosti a družstva
 Fyzické osoby podnikající i nepodnikající

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027



ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Z OPŽP 2014–2020

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých 
vodních prvků v krajině

 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků 
a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře 
a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability

 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
 Odstranění či eliminace negativních funkcí 

odvodňovacích zařízení v krajině
 Realizace protipovodňových opatření
 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, 

retenci a akumulaci srážkové vody; zelené střechy; 
opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci 
podzemních vod

 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní 
zeleně, územní studie krajiny, plány územního 
systému ekologické stability)

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

Revitalizace Parku u Rakováčku v Rokycanech Obnova náměstí Míru v Kroměříži

Příkladný projekt rekreačně využitelných adaptací  
v zastavěném území. Vzniklo celoročně atraktivní místo 
k příjemnému strávení volného času.

Revitalizace proměnila náměstí v reprezentativní prostor 
se zelení, kde je možné si odpočinout.

Kraj: Plzeňský / Příjemce podpory: Město Rokycany
Výše dotace z EU: 10 557 087 Kč

Kraj: Zlínský / Příjemce podpory: Město Kroměříž
Výše dotace z EU: 1 029 480 Kč

 Podpora preventivních opatření proti povodním 
a suchu

 Podpora povodňové operativy, zvyšování povědomí 
obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience 
citlivých objektů před povodněmi

 Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných 
zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku 
Českého masivu

 Sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých  
v důsledku přírodních jevů

 Investice do modernizace vzdělávacích 
environmentálních center s důrazem na energetické 
úspory, využití obnovitelných zdrojů a realizaci dalších 
adaptačních a mitigačních opatření s jejich následným 
využitím ve výukových programech

 Vývoj a pořízení nových programů a pomůcek pro 
poskytování klimatického vzdělávání 


