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Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 
 

 
Již během tohoto roku bude naplno spuštěn Operační program Životní prostředí 
pro období 2014-2020, který navazuje na předchozí období 2007-2013. Nicméně 
zatímco v minulém období bylo možno z tohoto programu čerpat zhruba 
5,3 mld. €, v novém období se počítá s „pouze“ asi 3,1 mld. €. 
Nepromarněte tedy příležitost a zajistěte financování pro váš projekt co nejdříve! 
 

V novém období bude možné získat dotace na tyto vybrané typy projektů: 

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
 
 výstavba, obnova a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, 
 výstavba, obnova a intenzifikace čistíren odpadních vod, 
 zprůtočnění koryt vodních toků v obci, výstavba hrází a 

protipovodňových zábran, 
 výstavba poldrů a retenčních nádrží, 
 obnova a rekonstrukce, případně modernizace rybníků či nádrží 

sloužících k povodňové ochraně, 

 zpracování digitálních povodňových plánů, 
 budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, 

předpovědních a výstražných systémů (místní informační 
systém – rozhlasy), 

 analýza odtokových poměrů vč. návrhu možných 
protipovodňových opatření, 

 úprava nestabilních svahů, stabilizace sesuvů. 
 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a energetické úspory 
 
 výměna zastaralých kotlů na tuhá paliva za plynové kotle a kotle 

s využitím nových technologií, tepelná čerpadla, 
 pořízení čistících vozů, 
 pořízení systémů pro sledování, hodnocení a předpovídání vývoje 

kvality ovzduší a počasí, měřící stanice, 
 zemědělská technika – kolový nakladač, rozmetadla hnoje, pluh atd. 

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
 
 zařízení pro sběr a třídění odpadů - pořízení kompostérů a 

biopopelnic pro obce a občany, systémy pro sběr, svoz a separaci 
dalšího tříděného odpadu (sklo, papír, plast atd.), 

 systémy pro separaci a další využití kuchyňského bioodpadu, 
 budování kompostáren či sběrných dvorů,  
 zařízení pro úpravu stavebních odpadů, elektroodpadů, autovraků, 
 výstavba bioplynových a biofermentačních stanic, 
 rekultivace starých skládek, sanace kontaminovaných lokalit. 
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Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 
 úpravy vodních toků, odbahnění rybníků, přírodě blízká 

opatření,  
 úprava krajiny s cílem snížení rizik spojených s povodněmi 

a dalšími mimořádnými jevy, 
 revitalizace parků, zahrad či veřejné zeleně, 
 péče o chráněná území, návštěvnická infrastruktura, 
 péče o vzácné druhy, obnova jejich přirozených prostředí, 

prevence šíření a omezování invazivních druhů, náprava škod 
způsobených chráněnými druhy. 

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory 
 
 snižování spotřeby energie veřejných budov (zateplení, 

výměna oken, dveří), 
 rekuperace - technologie na využití odpadního tepla, 
 úsporné vnitřní osvětlení, regulace, energetický 

management apod., 
 výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo 

nízkoemisní, včetně rekonstrukce otopných 
a vzduchotechnických soustav. 

 
 
ENVIPARTNER, s.r.o. si vám touto cestou dovoluje nabídnout své služby odborného poradenství 
v oblasti životního prostředí. Zpracováváme kompletní žádosti o dotace, projektové dokumentace 
nebo studie proveditelnosti. Rovněž zajistíme organizaci výběrového řízení a komplexní podporu 
během realizace projektu. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Více informací: 

ENVIPARTNER, s.r.o. 
Bc. Roman Konečný 

+420 775 571 570 
konecny@envipartner.cz 

Co vám můžeme nabídnout dále? 

 zpracování digitálních povodňových plánů obcí či ORP, 

 zpracování havarijních plánů, povodňových plánů staveb 

a povodňových plánů vlastníků nemovitostí,  

 e-learningové kurzy na portálu www.skolimesesami.cz,  

 pasport obecního i soukromého majetku, 

 vlastní mapový portál pomocí aplikace Wegas,  

 inteligentní nano nátěry pro ochranu nemovitostí i jiných 

povrchů před graffiti a dalším znečištěním. 
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