
KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU

Žadatelem o podporu na ekologické projekty se může stát  
téměř každý. Program je určen pro velmi širokou škálu 
subjektů, a  to jak pro veřejnoprávní a  soukromoprávní  
právnické osoby, tak i  pro osoby fyzické. Úplný výčet 
oprávněných žadatelů u jednotlivých typů podporovaných 
aktivit, podmínky pro podání žádosti o  podporu a  další  
podrobnější informace jsou vždy uvedeny v  textu dané 
výzvy a v dalších dokumentech zveřejňovaných společně 
s vyhlášenou výzvou.

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O PODPORU

Žádosti lze podávat pouze v rámci otevřené výzvy vyhlá-
šené pro danou prioritní oblast dle povahy projektu. Jed-
notlivé výzvy vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 
v průběhu celého roku. Právě otevřené výzvy jsou zveřej-
ňovány na stránkách www.narodniprogramzp.cz v sekci 
Aktuální výzvy.

VÝŠE PODPORY

Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo 
kombinací dotace a půjčky. Její výše může být stanovena 
procentuálním podílem, minimální či maximální fixní část-
kou, případně jejich kombinací. Může dosahovat až 80 % 
z  celkových způsobilých výdajů na  projekt (výjimečně 
i 100 % u vybraných opatření).

JAK POSTUPOVAT

Podrobné informace pro zájemce o  podporu naleznete 
v textu jednotlivých výzev, které jsou k dispozici na strán-
kách www.narodniprogramzp.cz v sekci Dokumenty ke  
stažení.

PRŮVODcE PODPOROU  
Národní program Životní prostředí

cílem Národního programu Životní prostředí (NPŽP) je dlouhodobě účinná ochrana životního prostředí v České  
republice, podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, náprava negativních dopadů lidské činnosti 
na životní prostředí, zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se jim a účinná prevence prostřednictvím 
environmentálního vzdělávání obyvatel. NPŽP poskytuje podporu na projekty, které nelze financovat z Operačního  
programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám a jiných dotačních titulů.

Zájemci o podporu se mohou se svými dotazy obracet na kontaktní osoby uvedené v textu jednotlivých výzev.

Pro obecné dotazy využijte také Zelenou bezplatnou informační linku,  
která je v provozu v pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz800 260 500
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NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NABÍZÍ PODPORU V ŠESTI OBLASTEcH

Každá oblast se dále dělí na podoblasti podpory, které vymezují typy podporovaných projektů.

 1. prioritní oblast: Voda
  Pro snížení znečištění povrchových a podzemních 

vod, k zlepšení jakosti a dodávek pitné vody  
pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany 
a efektivní využívání vodních zásob.

 2. prioritní oblast: Ovzduší
  Pro zlepšení kvality ovzduší, snížení emisí  

znečišťujících látek do ovzduší a zneškodnění  
látek poškozujících ozonovou vrstvu.

 3. prioritní oblast: Odpady, staré zátěže,  
environmentální rizika

  Pro kvalitnější nakládání s odpady, ke snížení  
produkce odpadů, k prevenci environmentálních 
rizik a k odstraňování starých ekologických zátěží.

 4. prioritní oblast: Příroda a krajina
  Pro výkup pozemků ve zvláště chráněných  

územích, k posílení ekologické stability krajiny  
a posílení biodiverzity.

 5. prioritní oblast: Životní prostředí ve městech  
a obcích

  Pro podporu udržitelného rozvoje měst a obcí, 
zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změnám  
klimatu, k rozvoji udržitelné mobility a zlepšení 
funkčního stavu zeleně ve městech, k dosažení 
klimaticko-energetických cílů do roku 2030.

 6. prioritní oblast: Environmentální prevence
  Pro environmentální vzdělávání, poradenství  

a osvětu, k posílení environmentálně  
zodpovědného chování a jednání obyvatel  
v souladu s udržitelným rozvojem.

Dopravuj se čistě – vzdělání  
a změna dopravního chování  
obyvatel Brna
Prioritní oblast 6 / Jihomoravský kraj
Podpora SFŽP ČR 1 480 000 Kč

PŘÍKLADY PODPOŘENÝcH PROJEKTŮ

Zabezpečení, odstranění a sanace 
rizikových odpadů v areálu bývalé 
olejny v Lovosicích
Prioritní oblast 3 / Ústecký kraj
Podpora SFŽP ČR 4 749 000 Kč

Odstranění skládky pneumatik  
v obci Bor u Skutče
Prioritní oblast 3 / Pardubický kraj
Podpora SFŽP ČR 19 999 000 Kč

Zdravě po Ostravě
Prioritní oblast 6 / Moravskoslezský kraj
Podpora SFŽP ČR 1 402 000 Kč

Sběrné místo pro odpady z vozidel 
s ukončenou životností v Bechyni
prioritní oblast 3 / Jihočeský kraj
Podpora SFŽP ČR 5 000 000 Kč

Sběrný dvůr pro výrobky na konci
životnosti používané v požární 
ochraně
Prioritní oblast 2 / Karlovarský kraj
Podpora SFŽP ČR 180 000 Kč
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Rekonstrukce hráze a manipulačních 
objektů na Rozsochateckém  
rybníce po havárii 
Prioritní oblast 1/ Kraj Vysočina
Podpora SFŽP ČR 1 038 000 Kč


