
Prostředků k dispozici

14 100 000 000 Kč
Výše podpory

až 75 %

SPECIFICKÝ CÍL 1.4 

Vodovody a kanalizace
Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření 
s vodou

 
  
 
 
  

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

 Obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Městské části hl. města Prahy
 Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % 

veřejným subjektem
 Zájmová sdružení právnických osob vlastněná  

z více než 50 % veřejným subjektem

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

PŘÍNOSY PODPORY

zkvalitnění zásobování obyvatel pitnou vodou
zlepšení jakosti povrchové i  podzemní vody

 posílení kapacity vodárenských systémů 
zvýšení kapacit čistíren odpadních vod
zvýšení podílu obyvatel připojených na  čištění
odpadních vod



ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Z OPŽP 2014–2020

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 Výstavba čistíren odpadních vod
 Výstavba kanalizací
 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem 

zvýšení jejich kapacity nebo za účelem zvýšení 
účinnosti čištění (zejména odstraňování nutrientů)

 Výstavba retenčních a akumulačních nádrží 
na jednotné kanalizaci

 Rekonstrukce odlehčovacích objektů za účelem 
snížení množství odlehčených odpadních vod

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

Modernizace čistírny odpadních vod ve Slaném
Kraj: Středočeský / Příjemce podpory: Město Slaný
Výše dotace z EU: 56 927 978 Kč

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska
Kraj: Liberecký / Vodohospodářské sdružení Turnov
Výše dotace z EU: 28 340 025 Kč

Intenzifikace navýšila kapacitu ČOV na hodnotu 16 000 
ekvivalentních obyvatel a vedla ke zlepšení účinnosti čištění.

Součástí projektu byla výstavba unikátního věžového 
vodojemu v Ohrazenicích. Pojme až 150 tisíc litrů vody.

  
 

  

 

 

Výstavba vodovodu v  lokalitách, kde neexistuje 
zásobování pitnou vodou z  veřejného vodovodu 
Výstavba úpraven vody k zajištění vyhovující kvality
a odpovídajícího množství dodávané pitné vody 
Výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace 
stávajících zdrojů vody
 Intenzifikace úpraven pitné vody za účelem zvýšení 
jejich kapacity, zlepšení kvality pitné vody nebo
za účelem doplnění technologie na odstraňování 
specifických mikropolutantů


