
Prostředků k dispozici

10 600 000 000 Kč
Výše podpory

až 100 %

SPECIFICKÝ CÍL 1.6

Příroda a znečištění
Posilování ochrany a zachování přírody, biologické 
rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských 
oblastech, a snižování všech forem znečištění

PŘÍNOSY PODPORY

 zlepšení ochrany přírodních stanovišť a druhů zde 
žijících

 zvýšení povědomí o problémech biologické 
rozmanitosti a problémech konkrétních chráněných 
území

 omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních 
druhů

 posílení rozvoje záchranných stanic a záchranných 
center CITES

 dosažení nově stanovených národních emisních 
stropů k roku 2030

 zajištění co nejpřesnější identifikace zdrojů 
znečišťování ovzduší spolu s realizací opatření 
vedoucích ke snižování emisí z těchto zdrojů

 eliminace zdravotních a environmentálních rizik 
spojených s přítomností kontaminace na různých 
lokalitách

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

 Kraje
 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
 Obchodní společnosti a družstva
 Zájmová sdružení právnických osob
 Společenství vlastníků jednotek
 Fyzické osoby podnikající i nepodnikající

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027
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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

Skládka byla odstraněna v lokalitě Waroschova lesa.  
Po vyčištění dna zde obec realizovala další projekt, 
kterým na místo vrátila původní vodní nádrž.

Revitalizace Perninského rašeliniště
Kraj: Karlovarský / Příjemce podpory: Lesy ČR, s. p.
Výše dotace z EU: 7 601 571 Kč

Odstranění staré skládky v Dolní Lutyni
Kraj: Moravskoslezský / Příjemce: Obec Dolní Lutyně
Výše dotace z EU: 5 668 066 Kč

 Označení chráněných území v souvislosti s jejich 
vyhlášením

 Budování návštěvnických a informačních středisek 
ochrany přírody a komplexní práce s návštěvnickou 
veřejností v rámci chráněných území národního významu  

 Zajištění informačních činností celostátních strategií 
v ochraně přírody a krajiny

 Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných 
technologií a změny technologických postupů

 Pořízení a modernizace systémů pro posuzování 
a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší 
a souvisejících meteorologických aspektů

 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí  
a rizik s ním spojených

 Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, 
vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Obnova rašeliniště přispěla k rozvoji mokřadní vegetace,
rašeliníků a mechů v prostředí pomalu proudících vod.
Na místě vznikla i naučná stezka pro veřejnost.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Realizace projektů v  oblasti péče o  lesní a  nelesní 
stanoviště a  o  vodní a  mokřadní biotopy
Provádění opatření na podporu ohrožených druhů 
Provádění ostatních opatření směřujících ke  zlepšení 
stavu přírodních stanovišť a  ohrožených druhů, které 
jsou předmětem ochrany v rámci chráněných území
Realizace projektů za  účelem předcházení,
minimalizace a  nápravy škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými druhy živočichů
Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
a  opatření k  omezování jejich úmrtnosti
Likvidace vybraných invazních druhů
Modernizace a  rozvoj záchranných stanic
a  záchranných center CITES
Vytváření koncepčních dokumentů pro chráněná území
a  zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany


