
Dotace z OPŽP
pro zlepšování kvality ovzduší

Chcete přejít na ekologické vytápění či instalovat zařízení pro záchyt emisí nebo prachových částic vypouštěných 
do ovzduší? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši 
více než 634 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení 
emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby 
energie včetně energetických úspor.

VÝŠE PODPORY 

 Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způso-
bilých veřejných výdajů projektu. 

 Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanove-
ny ve výši 0,5 milionu korun.

PRIORITNÍ OSA

2

PODPOROVANÉ OBLASTI

2.1 Zlepšování kvality ovzduší – pro tuto oblast je 
vyčleněno přes 348 milionů eur, což představuje 
55 % prostředků určených pro prioritní osu 2.

2.2 Omezování emisí – pro tuto oblast je vyčleněno 
téměř 286 milionů eur, což představuje 45 % 
prostředků určených pro prioritní osu 2. 

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci vý-
zvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Pro prioritní 
osu 2 je plánováno vyhlášení příjmu žádostí na říjen/ 
listopad 2008. Předběžný aktualizovaný harmono-
gram výzev je k dispozici na www.opzp.cz. 
Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny pří-
jmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblastí podpory, 
budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy. 
V dosud vyhlášených výzvách pro tuto oblast jsme ob-
drželi 17 žádostí. Celkový objem požadovaných pro-
středků byl 147 milionů korun.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, pří-
spěvkové organizace obcí a měst, státní organizace, or-
ganizace a subjekty vlastněné obcemi, neziskové orga-
nizace a podnikatelské subjekty. Přesný výčet subjektů, 
podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější 
informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

www.opzp.cz

800 260 500
ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

Zelená bezplatná informační linka v provozu v pondělí 
až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.
Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu
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PODPORA Z OPŽP JE ROZDĚLENA DO PRIORITNÍCH OS

Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

SLOVNÍČEK POJMŮ 

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu – přesnou 
defi nici naleznete v Implementačním dokumentu, v ka-
pitole 5 – Způsobilé výdaje.
Implementační dokument – závazný dokument o pod-
mínkách podpory z OPŽP. Dokument je k dispozici na 
www.opzp.cz. 

Emise – vypouštění škodlivých látek do vzduchu; měří 
se u zdroje znečištění, např. komínu.
Imise – koncentrace škodlivých látek v jednotlivých 
složkách životního prostředí, např. ve vzduchu; měří 
se v okolí zdroje znečištění.

Zlepšování kvality ovzduší 
 Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, např. 

kotle nejlepší emisní třídy, při přechodu ze spalová-
ní pevných a kapalných fosilních paliv na spalování 
zemního plynu.

Podrobné informace pro zájemce o dotace nalezne-
te v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce 
pro žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí 

a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro 
žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na we-
bových stránkách www.opzp.cz. 

JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE ZÁJEM O DOTACI

  Nově budované rozvody tepla včetně centrálního 
zdroje. 

 Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném za-
jištění přechodu na spalování plynných paliv u jed-
notlivých zdrojů.

 Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně 
nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stáva-
jících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků 
a náhrady spalovacích zdrojů ve stávajících objek-
tech.

Omezování prašnosti 
 Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující 

obytnou zástavbu od průmyslových staveb či ko-
merčních areálů nebo frekventovaných dopravních 
koridorů. 

Omezování emisí
 Rekonstrukce spalovacích zdrojů pro snížení 

nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt
 emisí oxidů dusíku nebo tuhých znečišťujících látek. 

 Rekonstrukce nespalovacích zdrojů pro snížení 
nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt 
emisí oxidů dusíku nebo prachových částic vypouš-
těných do ovzduší. 

 Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těka-
vých organických látek do ovzduší.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR I www.env.cz I tel.: 267 121 111 I Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10

Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí ČR I www.sfzp.cz I tel.: 267 994 300 I Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov
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