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Úvod

Jak zamezit úbytku vody v důsledku klimatické změny a podpořit udržitelné 
hospodaření s vodou – to jsou témata, kterými se Ministerstvo životního 
prostředí zabývá pravidelně a opakovaně již od roku 2014. Z podnětu ministra 
Richarda Brabce vznikla meziresortní Národní koalice pro boj se suchem, která 
koordinuje kroky státní správy a samosprávy spolu s odborníky. Implementace 
vlastních adaptačních opatření vychází ze Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR, schválené vládou v říjnu 2015, a následně přijatého 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. 

K realizaci širokého spektra adaptačních opatření využívá Ministerstvo život-
ního prostředí dva základní finanční nástroje – operační program Životní 
prostředí, financovaný v rámci strukturálních fondů EU z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, a Národní program Životní prostře-
dí, financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR získaných 
z plateb za poškozování jednotlivých složek životního prostředí. Tyto programy 
doplňují jednotlivá adaptační opatření, podporovaná z programu Nová zelená 
úsporám, Programu péče o krajinu, programu Podpora obnovy přirozených 
funkcí krajiny a programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu  
Norských fondů. 

Rychlost realizace opatření a okamžité efekty jsou největší devizou dotačních 
programů rezortu životního prostředí. od roku 2014 investovalo Ministerstvo 
životního prostředí do boje se suchem 12 miliard korun a podpořilo bezmála 
20 tisíc adaptačních projektů. dalších téměř 20 miliard korun vynaložilo  
na zlepšení čištění odpadních vod.

Od roku 2014 investovalo Ministerstvo životního  
prostředí do boje se suchem 12 miliard korun  
a podpořilo bezmála 20 tisíc adaptačních projektů.  
Dalších téměř 20 miliard korun vynaložilo 
 na zlepšení čištění odpadních vod. 
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130 realizovaných projektů za

3,37 mld. Kč

vodovodY, PŘIvAdĚČE A ÚPRAvNY vodY
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Alokace: 5,39 mld. Kč 

• výstavba a modernizace úpraven vody
• výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
• Modernizace systémů ochrany pitné vody
• výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody
• Projektová příprava pro daný typ projektů 

Příjemci dotace: obce a města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města 
Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, zájmová sdružení  
právnických osob

Schválené projekty: 210 za 4,42 mld. Kč

Zdroj financování: operační program Životní prostředí,  
Národní program Životní prostředí

Přínosy schválených projektů: 

Z toho realizováno projektů: 130 za 3,37 mld. Kč

dosažené přínosy: 

 335 km nové vodovodní sítě
 17 nově vybudovaných nebo rekonstruovaných úpraven vody  
 41 nově vybudovaných nebo rekonstruovaných zdrojů pitné vody
 2 545 obyvatel  nově připojených na vodovod
 215 197 obyvatel  nově připojených na zlepšené zásobování vodou

 738 km  nové vodovodní sítě 
 54  nově vybudovaných nebo rekonstruovaných úpraven vody  
 86  nově vybudovaných nebo rekonstruovaných zdrojů pitné vody 
 31 491 obyvatel  nově připojených na vodovod 
 1 840 714 obyvatel  nově připojených na zlepšené zásobování vodou

VodoVodY, pŘIVAdĚČE A ÚpRAVNY VodY
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Jilemnice – zkapacitnění 
vodního zdroje Bátovka, 
dotace: 19 376 887 Kč

Prodloužení vodovodu v Blovicích, lokalita Hájek,  
dotace: 2 672 363 Kč

Čebín Podhájí – modernizace úpravny vody a zvýšení 
kvality zdroje pitné vody, dotace: 15 124 270 Kč

Rozšíření Sv vyškov,  
II. etapa, větev Švábenická, 

dotace: 53 898 871 Kč

VodoVodY, pŘIVAdĚČE A ÚpRAVNY VodY
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Rozšíření vodojemu 
Zbýšov,  

dotace: 6 677 900 Kč

obec Rakousy – Rozšíření 
akumulace vodního zdroje 
(vodojem Zbirohy),  
dotace: 1 851 048 Kč

Rozšíření vodovodu Hošťál-
ková pomocí dvou nových  
vrtaných studní, vybudová-
ním přiváděcího řadu  
a nového vodojemu,  
dotace: 3 924 864 Kč 

VodoVodY, pŘIVAdĚČE A ÚpRAVNY VodY
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KANALIZACE A ČISTÍRNY odPAdNÍCH vod

419 realizovaných projektů za

11,26 mld. Kč



str. 8              podpoŘENÁ A REALIZoVANÁ opATŘENÍ pRoTI sUCHU V LETECH 2014–2020            

Alokace: 14,9 mld. Kč  

• výstavba kanalizace
• výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
• Projektová příprava pro daný typ projektů

Příjemci dotace: obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části  
hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti a družstva, 
zájmová sdružení právnických osob

Schválené projekty: 662 za 19,44 mld. Kč 

Zdroj financování: operační program Životní prostředí,  
Národní program Životní prostředí

Přínosy schválených projektů: 

Z toho realizováno projektů: 419 za 11,26 mld. Kč 

dosažené přínosy: 

 1 410 km  vybudované kanalizace 
 47  nově vybudovaných čistíren odpadních vod
 24  rekonstruovaných nebo intenzifikovaných čistíren
 85 093 ekvivalentních obyvatel  kapacita nově budovaných a rekonstruovaných Čov
 26 659 obyvatel  nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

 3 060 km  vybudované kanalizace
 286 nově vybudovaných čistíren odpadních vod 
 112  rekonstruovaných nebo intenzifikovaných čistíren 
 559 822 ekvivalentních obyvatel  kapacita nově budovaných a rekonstruovaných Čov 
 258 516 obyvatel  nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod 

KANALIZACE A ČIsTÍRNY odpAdNÍCH Vod
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výstavba kanalizace a nové 
Čov v Plánici,  
dotace: 25 907 394 Kč

Čov a kanalizace  
pro obec Malovice  

a Malovičky,  
dotace: 16 865 251 Kč

Splašková kanalizace a Čov 
Kuřimské Jestřabí,  

dotace: 23 352 606 Kč

KANALIZACE A ČIsTÍRNY odpAdNÍCH Vod
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Čejkovice – splašková  
kanalizace a Čov,  
dotace: 14 295 721 Kč

Splašková kanalizace 
a Čov Starosedlský 

Hrádek,  
dotace: 14 039 158 Kč

Podolanka – kanalizace  
a Čov,  
dotace: 46 122 105 Kč 

KANALIZACE A ČIsTÍRNY odpAdNÍCH Vod
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doMovNÍ ČISTÍRNY odPAdNÍCH vod

27 realizovaných projektů za

122 mil. Kč
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Alokace: 500 mil. Kč 

• Soustavy domovních čistíren odpadních vod (dČov) do kapacity  
50 ekvivalentních obyvatel

Příjemci dotace: obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti  
s většinovým podílem obcí, spolky

Schválené projekty: 50 za 224 mil. Kč 

Zdroj financování:  
Národní program Životní prostředí

Přínosy schválených projektů: 

dosažené přínosy: 

 5 246 ekvivalentních obyvatel  kapacita nově realizovaných domovních čistíren

 9 251 ekvivalentních obyvatel  kapacita nově vybudovaných domovních čistíren

Z toho realizováno projektů: 27 za 122 mil. Kč 

doMoVNÍ ČIsTÍRNY odpAdNÍCH Vod
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Paceřice – likvidace  
odpadních vod,  
dotace: 4 460 000 Kč

odkanalizování obce Starkoč pro-
střednictvím soustav dČov,  

dotace: 4 380 000  
a 2 040 000 Kč

dolní Lomná – čištění  
odpadních vod – domovní Čov, 

dotace: 16 880 000 Kč

doMoVNÍ ČIsTÍRNY odpAdNÍCH Vod
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odkanalizování obce vodranty prostřednictvím  
soustav dČov, dotace: 2 503 645 Kč

Realizace domovních čistíren odpadních vod v obci 
Mírov, místní části Míroveček, dotace: 400 000 Kč

Čištění odpadních vod v obci dvory nad Lužnicí,  
dotace: 1 270 000 Kč

doMoVNÍ ČIsTÍRNY odpAdNÍCH Vod
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ZdRoJE PITNÉ vodY

404 realizovaných projektů za

427,3 mil. Kč
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Alokace: 900 mil. Kč 

• vybudování nových zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových)
• Zkapacitnění stávajících zdrojů pitné vody
• Zajištění průzkumných vrtů
• výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody

Příjemci dotace: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace  
územních samosprávných celků, obchodní společnosti

Schválené projekty: 556 za 640 mil. Kč

Zdroj financování:  
Národní program Životní prostředí

Přínosy schválených projektů: 

dosažené přínosy: 

 205 079 obyvatel  se zlepšeným přístupem k vodě 

 275 854 obyvatel  se zlepšeným přístupem k vodě 

Z toho realizováno projektů: 404 za 427,3 mil. Kč

ZdRoJE pITNÉ VodY
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vystrojení hydrogeologického vrtu a jeho 
napojení na vodovodní systém obce Hříšice, 
dotace: 2 191 174 Kč

vrchy – revitalizace vodního zdroje Hv-1  
a úprava pitné vody,  

dotace: 3 000 000 Kč

Průzkumné hydrogeologické 
vrty v dobřanech,  

dotace: 2 437 000 Kč

ZdRoJE pITNÉ VodY
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Posílení vodovodu a úprava 
podzemní vody z vrtu v obci 
Rajnochovice,  
dotace: 1 755 000 Kč

Rekonstrukce zdroje pitné vody v opočně,  
dotace: 2 597 800 Kč 

vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec 
Zahrádky, dotace: 228 218 Kč 

Hydrogeologický průzkumný vrt pro obec vážany,  
dotace: 242 484 Kč

Libínské Sedlo – posílení zdroje,  
dotace: 186 340 Kč

ZdRoJE pITNÉ VodY
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PovodŇovÁ oCHRANA A HoSPodAŘENÍ  

SE SRÁŽKovoU vodoU v oBCÍCH

42 realizovaných projektů za

473,3 mil. Kč
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Alokace: 8,19 mld. Kč  

• Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod
• Podzemní vsakovací zařízení
• Povrchové vsakovací a retenční nádrže
• Zasakovací pásy a průlehy
• výměna nepropustných povrchů za propustné
• výstavba zelených střech 
• Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků  

a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Příjemci dotace: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, 
příspěvkové organizace, státní a výzkumné instituce, školy a školská zařízení, 
neziskové organizace, církve, fyzické osoby, další veřejné subjekty a jimi  
vlastněné obchodní společnosti

Schválené projekty: 106 za 727,5 mil. Kč

Zdroj financování:  
operační program Životní prostředí

Přínosy schválených projektů: 

dosažené přínosy: 

 230 m  vodních toků s přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními 
 6 224 m3  retardované dešťové vody
 2  vodní díla sloužící k povodňové ochraně
 50  osob chráněných proti povodním

 6,08 km  vodních toků s přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními 
 17 396 m3  retardované dešťové vody
 3  vodní díla sloužící k povodňové ochraně
 1 792  osob chráněných proti povodním

Z toho realizováno projektů: 42 za 473,3 mil. Kč

poVodŇoVÁ oCHRANA A HospodAŘENÍ  

sE sRÁŽKoVoU VodoU V obCÍCH
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Hospodaření se srážkovými 
vodami v obci Bratčice, 
dotace: 3 235 972 Kč

Retenční nádrž v rámci 
vybudování parkovacích 
míst na ul. Rydultowská, 

orlová-Lutyně,  
dotace: 6 360 728 Kč

Protipovodňová ochrana 
obce Žiželice,  
dotace: 4 687 886 Kč

ZŠ Mlýnská Mohelnice –  
revitalizace střech  

a nakládání s dešťovou vodou, 
dotace: 6 144 184 Kč

poVodŇoVÁ oCHRANA A HospodAŘENÍ  

sE sRÁŽKoVoU VodoU V obCÍCH
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Hospodaření se srážkovými vodami na náměstí  
v Moravském Písku, dotace: 1 067 907 Kč

Přísnotice – Lokalita Za Kostelem, Hospodaření  
se srážkovými vodami, dotace: 5 688 420 Kč

vybudování zasakovacího průlehu s rýhou u parkoviště  
v Bruntále, dotace: 1 253 742 Kč 

Lužice – dešťová kanalizace v ulici dvorní,  
dotace: 617 082 Kč

poVodŇoVÁ oCHRANA A HospodAŘENÍ  

sE sRÁŽKoVoU VodoU V obCÍCH
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HoSPodAŘENÍ SE SRÁŽKovoU vodoU  

v doMÁCNoSTECH (PRoGRAM dEŠŤovKA)

5 180 realizovaných projektů 

za 202 mil. Kč
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Alokace: 540 mil. Kč 

•	 Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
•	 Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
•	 využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Příjemci dotace: majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů

Schválené projekty: 9 053 za 368 mil. Kč 

Zdroj financování:  
Národní program Životní prostředí

Přínosy schválených projektů: 

dosažené přínosy: 

 25 054 m3  objem nových akumulačních nádrží na srážkovou vodu 
 224 m3  objem nových akumulačních nádrží na přečištěnou odpadní vodu

 26 597 m3  objem nových akumulačních nádrží na srážkovou vodu 
 224 m3  objem nových akumulačních nádrží na přečištěnou odpadní vodu

Z toho realizováno projektů: 5 180 za 202 mil. Kč

HospodAŘENÍ sE sRÁŽKoVoU VodoU  

V doMÁCNosTECH (pRoGRAM dEŠŤoVKA)
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Nádrž na dešťovou vodu 
ke splachování a zálivce 

zahrady v Praze,  
dotace: 50 600 Kč

Podzemní nádrž na dešťovou  
vodu a její využití ke spla-
chování WC, k praní 
a k zálivce zahrady v Tisé, 
dotace: 33 774 Kč

Akumulace a využití srážkové 
vody u obytného domu 

ve Františkových Lázních, 
dotace: 49 600 Kč

HospodAŘENÍ sE sRÁŽKoVoU VodoU  

V doMÁCNosTECH (pRoGRAM dEŠŤoVKA)



str. 26              podpoŘENÁ A REALIZoVANÁ opATŘENÍ pRoTI sUCHU V LETECH 2014–2020            

Systém na využívání přečiš-
těné odpadní a dešťové vody 
v Kostelci u Heřmanova, 
dotace: 105 000 Kč

Akumulační nádrž 
na dešťovou vodu ze sta-
ré jímky v Chomutovicích, 

dotace: 20 000 Kč

Podzemní nádrž na  
dešťovou vodu ke spla-
chování WC a k zálivce 
zahrady u rodinného 
domu v Hradci Králové, 
dotace: 36 269 Kč

HospodAŘENÍ sE sRÁŽKoVoU VodoU  

V doMÁCNosTECH (pRoGRAM dEŠŤoVKA)
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ZELEŇ A ZAdRŽovÁNÍ vodY v KRAJINĚ

8 815 realizovaných projektů za 

3,24 mld. Kč



str. 28              podpoŘENÁ A REALIZoVANÁ opATŘENÍ pRoTI sUCHU V LETECH 2014–2020            

Alokace: 9,43 mld. Kč 

• vodní prvky v krajině s ekostabilizační funkcí (tůně, mokřady a malé vodní 
nádrže, lužní lesy)

• obnova vodního režimu a revitalizace toků
• opatření proti vodní a větrné erozi (meze, remízy, průlehy, větrolamy, 

zatravnění)
• Sídelní zeleň, aleje, parky, plochy izolační zeleně vč. doprovodných vodních prvků
• Prvky zelené a modré infrastruktury a prevence před negativními vlivy 

změny klimatu
• výsadba stromů a keřů, stromořadí a extenzivních sadů
• ošetření památných a významných stromů
• Péče o biotopy zvláště chráněných druhů a prvky ÚSES

Příjemci dotace: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, 
příspěvkové organizace, státní a výzkumné instituce, školy a školská zařízení, 
neziskové organizace, církve, fyzické a právnické osoby, obchodní společnosti, 
další veřejné subjekty

Schválené projekty: 9 357 za 5,88 mld. Kč

další projekty v objemu téměř 2 mld. Kč jsou aktuálně předmětem 
hodnocení.

Zdroj financování: operační program Životní prostředí, Národní program Životní prostředí, 
Norské fondy, Program péče o krajinu, program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Přínosy schválených projektů: 

dosažené přínosy: 

 937 438  vysazených dřevin
 37 872 437 m2  zelených ploch, kde byla realizována opatření
 23,4 km  revitalizovaných vodních toků
 10 361  lokalit a prvků s posílenou ekologicko-stabilizační funkcí  

(vč. tůní a mokřadů)

 957 839  vysazených dřevin
 74 827 007 m2  zelených ploch, kde byla realizována opatření 
 55 km  revitalizovaných vodních toků
 11 843  lokalit a prvků s posílenou ekologicko-stabilizační funkcí 

(vč. tůní a mokřadů)

Z toho realizováno projektů: 8 815 za 3,24 mld. Kč 

ZELEŇ A ZAdRŽoVÁNÍ VodY V KRAJINĚ

Projekty proti suchu realizo-
vané rezortními organizacemi 
Ministerstva životního prostředí 
v rámci péče a ochrany národně 
významných chráněných území

Příjemci dotace: Agentura  
ochrany přírody a krajiny ČR 
(AoPK ČR), správy národních 
parků a Správa jeskyní ČR

Schválené projekty:  
17 za 223,2 mil. Kč

Z toho realizováno projektů:  
3 za 28,3 mil. Kč
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Revitalizace zeleně  
v centru obce vidče, 
dotace: 580 348 Kč

Revitalizace odstavných 
ramen a tůní v nivě otavy, 

dotace: 6 662 396 Kč

výstavba tůní a oprava  
Náglovy stezky u obce  
Kostelní Myslová,  
dotace: 5 192 180 Kč

Revitalizace funkčních 
ploch a prvků sídelní  
zeleně v Lošticích, 
dotace: 2 520 190 Kč

ZELEŇ A ZAdRŽoVÁNÍ VodY V KRAJINĚ
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ZELEŇ A ZAdRŽoVÁNÍ VodY V KRAJINĚ

Projekty rezortních organizací

Rekonstrukce bezpečnost-
ních přelivů na rybnících 
v NPR Lednické rybníky, 

AoPK ČR,  
dotace: 6 994 472 Kč

opatření v povodí  
Robečského potoka, 

AoPK ČR,  
dotace: 18 402 277 Kč

odbahnění Čížovského 
malého rybníku na území 
NP Podyjí,  
Správa NP Podyjí,  
dotace: 2 366 073 Kč

Analýza stavu a návrhy 
opatření pro zajištění příz-
nivého stavu vodních toků 
na území KRNAP a jeho 
ochranného pásma, KRNAP, 
dotace: 48 934 313 Kč
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ZELENÉ STŘECHY

82 realizovaných projektů 

za 4,5 mil. Kč
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Alokace: není stanovena, je společná za celý program,  
výše podpory – 800 Kč/m2 plochy zelené střechy

• výstavba zelených střech u rodinných a bytových domů

Příjemci dotace: majitelé a stavitelé rodinných a bytových domů

Schválené projekty: 286 za 19,53 mil. Kč

Zdroj financování:  
Nová zelená úsporám

Přínosy schválených projektů: 

dosažené přínosy: 

 8 385 m2  zelených střech

 28 454 m2  zelených střech

Z toho realizováno projektů: 82 za 4,5 mil. Kč

ZELENÉ sTŘECHY
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výstavba rodinného domu  
se zelenou střechou v Mníšku pod Brdy,  
dotace na zelenou střechu: 22 000 Kč

Zateplení rodinného domu  
se zelenou střechou ve Frýdku-Místku,  
dotace na zelenou střechu: 15 070 Kč

Zateplení rodinného domu  
se zelenou střechou v Praze 5,  

dotace na zelenou střechu: 34 650 Kč 

ZELENÉ sTŘECHY
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Zateplení domu se zele-
nou střechou v Prostějově,  
dotace na zelenou  
střechu: 90 000 Kč

Nový rodinný dům se zelenou střechou v Úhonicích,  
dotace na zelenou střechu: 123 874 Kč

výstavba rodinného se 
zelenou střechou ve Zlíně, 

dotace na zelenou  
střechu: 18 000 Kč

výstavba rodinného domu v Praze 4,  
dotace na zelenou střechu: 111 750 Kč

ZELENÉ sTŘECHY



podpoŘENÁ A REALIZoVANÁ opATŘENÍ pRoTI sUCHU V LETECH 2014–2020             str. 35 

AdAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU

30 schválených projektů 

za 26,3 mil. Kč
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Alokace: 26 mil. Kč

• vytvoření strategických dokumentů souvisejících se změnou klimatu  
a identifikujících vhodná adaptační a mitigační opatření na lokální  
a regionální úrovni

Příjemci dotace: všechny právnické osoby v České republice (veškeré subjekty 
a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní 
neziskové…)

Schválené projekty: 30 za 26,3 mil. Kč

Zdroj financování:  
Norské fondy

Přínosy schválených projektů: 

 31  vytvořených adaptačních/mitigačních plánů 
 685 obcí  zahrnutých do nově vytvořených adaptačních strategií
 1 702 576 osob  potenciálně ovlivněných implementací nových plánů 

AdApTAČNÍ sTRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU
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AdApTAČNÍ sTRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU



operační program Životní prostředí

Prostřednictvím tohoto programu získávají nejrůznější žadatelé, od obcí po soukromé oso-
by, peníze z evropských fondů a vyžívají je na ochranu a zlepšování životního prostředí.  
Cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, pod-
pora efektivního využívání zdrojů, snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Přes operační program Životní prostředí 
jsou rozdělovány miliardy korun na tisíce jednotlivých projektů, které zlepšují životní  
prostředí – zlepšují kvalitu vody a ovzduší, snižují ekologické zátěže a rizika, zmenšují 
množství produkovaných odpadů, chrání a pečují o přírodu a šetří energie.

www.opzp.cz 

Národní program Životní prostředí

Národní dotační program, který poskytuje finanční podporu především menším obcím 
a městům. Cílem programu je podporovat projekty, které se zaměřují na efektivní a šetrné 
využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní  
prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci  
pomocí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.  
Program je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR získaných  
z environmentálních poplatků a doplňuje jiné dotační tituly, především operační  
program Životní prostředí a program Nová zelená úsporám.

www.narodniprogramzp.cz 

Norské fondy 

Cílem programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu je podpořit zlepšení 
environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění  
a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky  
z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatické změny. Mezi aktuální 
témata programu patří zlepšení ochrany ekosystémů a biodiverzity v krajině, snížení 
znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty, příprava  
a implementace adaptační a mitigační strategie na úrovni obcí a regionů i realizace 
přírodě blízkých adaptačních opatření.

www.sfzp.cz/norske-fondy 

Program péče o krajinu

dotační program zaměřený především na drobné projekty v oblasti obnovy krajiny. 
Program předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení 
a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti a takovému uspořádání funkčního 
využití území, které zajišťuje ochranu přírodních a kulturních hodnot krajiny. Program je 
rovněž nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny, které nejsou 
schopny zabezpečit plošněji nastavené evropské programy.

www.dotace.nature.cz 



Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Národní dotační program podporující investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační 
opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, dále 
Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje 
realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu  
doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče  
pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. v neposlední řadě slouží k financování  
monitoringu a podkladových materiálů.

www.dotace.nature.cz 

Nová zelená úsporám

Program patří k nejefektivnějším dotačním programům v České republice zaměřeným  
na úspory energií v rodinných a bytových domech. Podporuje snižování energetické  
náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou  
náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje 
energie. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce 
emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí Co2). Záměrem programu 
je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími  
sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu 
měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

www.novazelenausporam.cz

dešťovka

Revoluční dotační program pro boj se suchem. Jeho cílem je motivovat vlastníky a sta-
vebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 
s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. 
Prostřednictvím programu mohou domácnosti po celé ČR čerpat dotaci na využití srážkové 
a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

www.dotacedestovka.cz
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