
příjem žádostí
posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí
projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP
vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra
hodnocení žádostí bude ze strany Fondu zahájeno až po schválení změny 
Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 21. únoru 2014

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován.

1)  Hodnocení a schválení žádostí je podmíněno dohodou s Evropskou komisí. 
2)  Kontinuální příjem žádostí – projekty budou hodnoceny a schvalovány postupně ve třech skupinách. První skupina bude tvo-

řena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina 
žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013. 

3)  Termín příjmu žádostí byl z důvodu nevyčerpání alokace přidělené pro prioritní osu 4 projekty podanými do 18. 12. 2013 pro-
dloužen do 15. 1. 2014 (za průběžného posuzování přijatelnosti a hodnocení již podaných žádostí). 

4) Příjem a hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích – první fáze se týká žádostí podaných od 2. 5. do 31. 7. 2013, druhá fáze 
žádostí podaných od 1. 8. do 31. 10. 2013. 

Číslo Číslo 
PO/PO/

oblasti oblasti 
podporypodpory

Název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
1.1, 1.2 Snížení znečištění vod a zlepšení jakosti pitné vody – fázovací výzva (ALOK 4 mld. Kč)

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – LIII. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany – LVI. výzva
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany (ALOK 0,5 mld. Kč)

2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
2.1 Zlepšení kvality ovzduší – (ALOK 0,5 mld. Kč)

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT – LI. výzva
2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – LVII. výzva (ALOK 1 mld. Kč) 1) 
2.2 Omezování emisí – (ALOK 0,5 mld. Kč)

2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5MW – LV. výzva

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí – XLVIII. výzva, pouze projekty z Moravskoslezkého 
kraje dle VP SA.35588

2.2b Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí (ALOK 0,3 mld. Kč)
2.2d Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (ALOK 0,3 mld. Kč)  

3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby 
tepla a elektřiny (ALOK 0,5 mld. Kč)

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – L. výzva 2)

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE – L. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry – 50. výzva 2)

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (ALOK 3 mld. Kč)
4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – LII. výzva 3)

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady (ALOK 1,5 mld. Kč)
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – LII. výzva 3)

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží (ALOK 0,5 mld. Kč)
5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – XLVII. výzva 4)

6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – XLIX. výzva, určena pouze pro žadatele národní parky
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – L. výzva
6.1 – 6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 (ALOK 0,6 mld. Kč)

7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. poradenství a environ. Informací – LIV. výzva


