
Alokace výzvy

příspěvek Unie

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů 

investicemi do vodního hospodářství s cílem 

plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního 

prostředí a řešením potřeb investic, které podle 

zjištění členských státu přesahují rámec těchto 

požadavků

1.1 Snížit množství vypouštěného znečíštění do 

povrchových i podzemních vod z komunálních 

zdrojů a vnos znečišťujících látek do 

povrchových a podzemních vod

151
aktivita 1.1.1 a 1.1.2 

(pouze ITI Plzeň)

Obce/města, dobrovolné svazky obcí, 

příspěvkové organizace, obchodní společnosti 

ovládané  z více než 50 %  obcemi a městy nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty 

ITI Plzeňské metropolitní oblasti Plzeňsko průběžná (nesoutěžní) 1.9.2020 1.9.2020 30.11.2020 39 000 000

148 1.3.4 bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 15.10.2020 15.10.2020 17.12.2020 100 000 000

149

aktivita 1.4.1 - zpracování podkladů pro 

vymezení území ohroženého zvláštní 

povodní a aktivita 1.4.3

bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR kolová (soutěžní) 15.10.2020 15.10.2020 17.12.2020 100 000 000

3.1 Prevence vzniku odpadů 122 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD
kraje, města a obce, města a pověřené obce, 

původci odpadu, podnikatelské subjekty
Území ČR kolová (soutěžní) 2.3.2020 1.4.2020 30.7.2020 250 000 000

139 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD

vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní 

správy a organizace podílející se na ochraně 

přírody a krajiny

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 3.2.2020 3.2.2020 2.11.2020 70 000 000

52 aktivita 4.3.2: zpracování plánů ÚSES ORP

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody a krajiny, 

správci povodí a správci vodních toků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 3.4.2017 3.4.2017 31.8.2020 40 000 000

140
dle PD, vyjma opatření na zpracování plánů 

ÚSES 
bez omezení, dle PD

vlastníci a správci pozemků, organizace 

podílející se na ochraně přírody a krajiny, 

správci povodí a správci vodních toků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 2.3.2020 2.3.2020 3.8.2020 300 000 000

115
studie systémů sídelní zeleně s navazující 

realizací
obce

orgány veřejné správy, vlastníci a správci 

pozemků
Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 1.8.2018 1.8.2018 31.8.2020 119 000 000

141 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD
orgány veřejné správy, vlastníci a správci 

pozemků
Území ČR, mimo území hl. města Prahy průběžná (nesoutěžní) 3.2.2020 3.2.2020 2.11.2020 100 000 000

4.2 Posílit biodiverzitu 

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

2.9.2019 1.9.2020 100 000 000

4

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů 

ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a 

půdy a podporou ekosystémových služeb, 

včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a 

ekologických infrastruktur

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 

národně významných chráněných území
138

dle PD, vyjma opatření na Zajištění územní 

ochrany a Zpracování podkladů pro 

zajištění péče o území národního významu

dle PD vyjma krajů, AOPK ČR, NP, Správy jeskyní 

ČR

orgány ochrany přírody pro chráněná území 

národního významu, území soustavy NATURA 

2000 a PR/PP na pozemcích a/nebo stavbách 

ve vlastnictví státu s právem hospodaření 

organizační složkou státu, vlastníci a nájemci 

pozemků

Území ČR, mimo území hl. města Prahy kolová (soutěžní) 2.3.2020 2.3.2020 3.8.2020 100 000 000

bez omezení, dle PD
subjekty zajišťující nakládání se zdravotnickým 

odpadem
Území ČR průběžná (nesoutěžní) 9.8.20193

Zachování a ochrana životního prostředí a 

podporování účinného využívání zdrojů 

investicemi do odpadového hospodářství s 

cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti 

životního prostředí a řešením potřeb investic, 

které podle zjištění členských států přesahují 

rámec těchto požadavků

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů
134 aktivita 3.2.4

3.2.2020 11.1.2021 1 000 000 000

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření

147

aktivita 1.4.1 - zpracování podkladových 

analýz na státní a regionální úrovni pro 2. 

období plánování dle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/60/ES, o 

vyhodnocování a zvládání povodňových 

rizik (aktualizace vymezení oblastí s 

významným povodňovým rizikem, mapy 

rizik a mapy povodňového nebezpečí, 

návrhy efektivních opatření jako podklad 

pro plány pro zvládání povodňových rizik, 

dokumentace oblastí s významným 

povodňovým rizikem, zpracování podkladů 

pro aktualizaci plánů pro zvládání 

povodňových rizik) a zpracování podkladů 

pro stanovení záplavových území a map 

povodňového ohrožení a aktivita 1.4.2

Příspěvkové organizace, státní podniky veřejný sektor Území ČR průběžná (nesoutěžní) 1.4.2020 1.4.2020 30.9.2020 100 000 000

bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR průběžná (nesoutěžní) 3.2.2020

1

Podporování přispůsobení se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik podporou 

investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 

zajištěním odolnosti vůči katastrofám a 

vývojem systémů pro zvládání katastrof

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a 

hospodaření se srážkovými vodami

144 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

Harmonogram výzev Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 relevantních pro obce
platný k 8. 6. 2020

Identifikace oblasti podpory Zacílení výzvy Základní plánované údaje o výzvě

Prioritní 

osa
Investiční priorita Specifický cíl Číslo výzvy Podporované aktivity Příjemci Cílové skupiny Území dopadu Druh výzvy

Plánované datum 

vyhlášení výzvy

Předpokládané datum 

zahájení příjmu 

žádostí 

Předpokládané datum 

ukončení příjmu 

žádostí



Alokace výzvy

příspěvek Unie

Identifikace oblasti podpory Zacílení výzvy Základní plánované údaje o výzvě

Prioritní 

osa
Investiční priorita Specifický cíl Číslo výzvy Podporované aktivity Příjemci Cílové skupiny Území dopadu Druh výzvy

Plánované datum 

vyhlášení výzvy

Předpokládané datum 

zahájení příjmu 

žádostí 

Předpokládané datum 

ukončení příjmu 

žádostí

5

Podporování  přechodu na nízkouhlíkové 

hospodářství ve všech odvětvích podporou 

energetické účinnosti, inteligentních systémů 

hospodaření s energií a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů ve veřejných 

infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných 

budovách a v oblasti bydlení 

5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných 

budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie

146 bez omezení, dle PD bez omezení, dle PD veřejný sektor Území ČR průběžná (nesoutěžní) 2.3.2020 2.3.2020 2.3.2021 2 000 000 000


