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FINANCE PRO MĚSTA 2021: 

SFŽP ČR a OPŽP 

MARTIN KUBICA

ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí

Státní fond životního prostředí ČR



Obsah prezentace

• Národní program Životní prostředí (NPŽP)

• Operační program Životní prostředí (OPŽP)

• Operační program Životní prostředí 2021 – 2027
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NPŽP - OPŽP Podpora projektové přípravy – pitná voda

Výzva z NPŽP 3/2020 – příjem žádostí do 31. 3. 2021 nebo do 

vyčerpání alokace

Předmět podpory – projektová příprava na vodohospodářské 

projekty špinavá a čistá voda. Projektová příprava pro budoucí 

projekty OPŽP.

Výše podpory až 90% (max. 5 mil. Kč a současně 4%), 

100% zálohová platba

Alokace výzvy 250 mil. Kč
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NPŽP – OPŽP Podpora projektové přípravy – sucho a 

povodně

Výzva z NPŽP 6/2020 – příjem žádostí do 31. 3. 2021 nebo do 

vyčerpání alokace

Předmět podpory – projektová příprava pro projekty zaměřené na 

realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, na hospodaření 

se srážkovou vodou, revitalizace a renaturace vodních toků. Příprava 

projektů pro budoucí OPŽP.

Výše podpory až 90% (max. 5 mil. Kč a současně 4%), 

100% zálohová platba. Budoucí projekt min. 10 mil. Kč.

Alokace výzvy 100 mil. Kč
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NPŽP - Zlepšení stavu zeleně – listnaté stromy

Výzva z NPŽP 19/2019 – příjem 30. 4. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Předmět podpory – výsadba a údržba stromů

Výše podpory: 100%

Alokace výzvy: 200 mil. Kč
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NPŽP - Zdroje pitné vody - vrty

Výzva z NPŽP 2/2018 – příjem 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Předmět podpory – Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Výše podpory: 60 - 80%

Alokace výzvy: 750 mil. Kč
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NPŽP - Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 12/2019 příjem do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Předmět podpory: Vybudování soustavy domovních čistíren 

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v 

lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není 

technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. 

Výše podpory: od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu.

Alokace: 200 mil. Kč
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NPŽP Pakt starostů pro klima a energii
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Výzva č. 7/2020 příjem do 30. 7. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Předmět podpory: Zpracování akčních plánů pro udržitelnou energii a 

klima, či pořádání akcí pro veřejnost na uvedená témata

Výše podpory: 50 – 80%

Alokace: 10 mil. Kč



144. výzva – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt 

vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů a nakládání se 

srážkovou vodou

▪ Příjem žádostí do 1. 3. 2021

▪ Alokace výzvy – 1 mld. Kč

146. výzva  - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 

využití obnovitelných zdrojů energie

▪ Příjem žádostí do 2. 3. 2021

▪ Alokace výzvy – 2 mld. Kč (příspěvek EU)

148. výzva – Stabilizování a sanace svahových nestabilit

▪ Příjem žádostí do 1. 3. 2021

▪ Alokace výzvy – 50 mil. Kč
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Poslední výzvy v OPŽP 2014 – 2020 



Poslední výzvy v OPŽP 2014 – 2020 

149. výzva  - Preventivní protipovodňová opatření (analýzy, hlásné 

systémy)

▪ Příjem žádostí do 1. 3. 2021

▪ Alokace výzvy – 50 mil. Kč

155. výzva - Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy 

rizik kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit

▪ Příjem žádostí do 30. 6. 2021

▪ Alokace výzvy – 50 mil. Kč (příspěvek EU)
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Nové programové období 

Operační program životní prostředí 2021 - 2027

• OPŽP bude nadále základním zdrojem podpory pro financování 

projektů v oblasti ochrany životního prostředí v ČR

• Cca 61 mld. Kč

• Program rozdělen do šesti specifických cílů

• Snaha o zkrácení a zjednodušení administrace

• Kdy první výzvy?



Děkuji za pozornost

martin.kubica@sfzp.cz (tel. 724 001 771)

dotazy@sfzp.cz Zelená linka: 800 260 500

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

mailto:dotazy@sfzp.cz

