
Operační program Životní prostředí (OPŽP) je 
základním dotačním programem v oblasti ochrany 
životního prostředí. Ve svém třetím programovém 
období v letech 2021–2027 poskytne České republice  
z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního 
prostředí. Příjem a hodnocení žádostí spolu  
s následnou administrací schválených projektů má  
na starosti Státní fond životního prostředí ČR.

Podpora z OPŽP 2021–2027 je určena veřejnému 
i neziskovému sektoru, podnikatelům, domácnostem,  
a to v závislosti na jednotlivých oblastech podpory.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

Od roku 2007 získalo podporu  
z Operačního programu  
Životní prostředí více jak 

28 tisíc projektů

HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU

Mezi obecně stanovené cíle patří zajištění kvalitního 
prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních 
dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima 
a příspěvek k řešení problémů životního prostředí 
a klimatu na evropské a globální úrovni.

PŘÍNOSY PROGRAMU

• Zvýšení energetické účinnosti a podpora projektů 
v oblasti energetických úspor

• Rozvoj obnovitelných zdrojů energie
• Snížení objemu emisí skleníkových plynů
• Zmírnění dopadů klimatických změn
• Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti 

sesuvům půdy
• Zlepšení kvality ovzduší
• Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního 

hospodářství
• Zavedení principů oběhového hospodářství 

a účinného využívání zdrojů
• Podpora předcházení vzniku odpadů a snižování 

jejich měrné produkce
• Ochrana a péče o přírodu a krajinu
• Sanace míst s ekologickou zátěží

Aktuální dotační výzvy a všechny informace o OPŽP 2021–2027 najdete na www.opzp.cz



NOVINKY V PROGRAMU

Operační program Životní prostředí se v období 
2021–2027 soustředí na velké množství priorit. Vedle 
posílení jeho různorodosti – při současném zachování 
osvědčených oblastí podpory – charakterizuje jeho 
podobu i existence inovativních prvků.

Vyšší podíl nesoutěžních výzev
V jednotlivých oblastech podpory čeká na žadatele 
větší počet průběžných kontinuálních výzev. V nich si 
podané projekty co se týče získání podpory nekonkurují. 
Hodnotí se pouze splnění podmínek pro poskytnutí 
podpory, které jsou dopředu stanoveny Řídicím 
orgánem. Dotace je tak de facto nároková. U opatření, 
kde je očekáván výrazný převis „poptávky nad 
nabídkou“, budou vyhlašovány kolové soutěžní výzvy.

Jednodušší administrace
U vybraných specifických cílů mohou příjemci 
podpory využit paušální sazby na financování nákladů 
svých projektů. Uplatněním zjednodušených metod 
vykazování nákladů se sníží administrativní zátěž všech 
zapojených subjektů.

Zelené zadávání veřejných zakázek
Při pořízení produktů vyrobených z recyklátů – v tzv. 
zelených výběrových řízeních – obdrží žadatelé ve formě 
bonusu vyšší míru dotační podpory. V první fázi 
programu se to bude týkat především vybraných výzev 
v rámci specifického cíle 1.5.
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Příroda  
a znečištění

Opatření v oblasti energetické účinnosti  
a snižování emisí skleníkových plynů
Prostředků k dispozici: 12 200 000 000 Kč
Výše podpory: až 60 %

Podpora energie z obnovitelných zdrojů
Prostředků k dispozici: 7 000 000 000 Kč
Výše podpory: až 50 %

Podpora přizpůsobení se změně klimatu,  
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim
Prostředků k dispozici: 10 200 000 000 Kč
Výše podpory: až 100 %

Podpora přístupu k vodě a udržitelného  
hospodaření s vodou
Prostředků k dispozici: 14 100 000 000 Kč
Výše podpory: až 70 %

Podpora přechodu na oběhové hospodářství  
účinně využívající zdroje
Prostředků k dispozici: 7 100 000 000 Kč
Výše podpory: až 95 %

Posilování ochrany přírody, biologické 
rozmanitosti a zelené infrastruktury;  
snižování všech forem znečištění
Prostředků k dispozici: 10 600 000 000 Kč
Výše podpory: až 100 %

Komplexní projekty
OPŽP 2021–2027 podporuje komplexní pojetí 
projektů, tzn. že projekty sledují více cílů zároveň 
a neřeší izolovaně jednotlivosti. Do jednoho projektu 
je tak možné integrovat prvky a opatření, které jinak 
spadají do různých specifických cílů. Výhodou pro 
žadatele je skutečnost, že všechny investiční záměry lze 
administrovat prostřednictvím jedné žádosti.

Důraz na klimatická řešení
Všech šest specifických cílů programu souzní se 
strategickým směřováním Zelené dohody pro 
Evropu a jejími plánovanými přínosy (mj. čisté 
ovzduší, nezávadná voda, biologická rozmanitost). 
Proto program klade ještě větší důraz než doposud 
na zavádění klimatických opatření mitigačního 
i adaptačního charakteru. 



PŘÍKLADY KOMPLEXNÍCH PROJEKTŮ

• kombinace zateplení budovy, modernizace vnitřního 
osvětlení a instalace solárně – termických systémů 
nebo fotovoltaických systémů,

• kombinace výstavby kanalizace a/nebo čistírny 
odpadních vod a materiálového využití kalů,

• kombinace výstavby malé vodní nádrže a výsadby 
nových vegetačních prvků v krajině,

• kombinace revitalizace vodního toku a migračního 
zprůchodnění vodního toku,

• kombinace výstavby suché nádrže a výsadby nové 
sídelní zeleně,

• kombinace výsadby sídelní zeleně a realizace zelených 
střech na okolních budovách,

• kombinace úpravy lesních porostů a revitalizace 
vodního toku,

• kombinace odstranění odvodňovacích zařízení 
a vybudování tůní,

• kombinace odstranění odvodňovacích zařízení 
a výsadby remízku ve volné krajině,

• kombinace preventivních opatření na ochranu 
hospodářských zvířat před útoky velkých šelem 
a tvorby vegetačních prvků ve volné krajině  
(např. větrolamů),

• kombinace modernizace záchranné stanice pro 
živočichy a vybudování tůní na přilehlých pozemcích,

• kombinace projektu komunitního kompostování 
a projektu RE-USE centra pro opětovné použití výrobků

Fotovoltaické panely  
a další obnovitelné  

zdroje enrgie
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povrchů
Kvalitní obálka  

budovy
Vodní prvky  

využívající  
srážkovou vodu

Příklad komplexní revitalizace budovy a jejího okolí



DOTAZY A ODPOVĚDI K OPŽP 2021–2027

Jakým způsobem je možné podat žádost o dotaci?
Žádosti se podávají prostřednictvím internetového portálu 
IS KP21+, a to včetně všech podkladů, požadovaných 
na základě textu příslušné výzvy. Veškerá další 
administrace projektu probíhá rovněž v portálu IS KP21+.

Jak vysokou dotaci je možné získat?
Výše podpory se liší v závislosti na typu aktivity. Mezi 
vysoce prioritní opatření jsou řazeny např. oblasti 
zaměřené na zvyšování energetické účinnosti, využívání 
obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku 
odpadů a jeho recyklace či přírodě blízká adaptační 
opatření reagující na změnu klimatu.

Jak dlouho bude program fungovat?
Program je naplánován na evropské programové období 
2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy 
bude program finálně uzavřen.

Jak je to s povinnou publicitou v OPŽP 2021–2027?
Příjemcům dotační podpory je nově k dispozici webová 
aplikace ke snadnému vytváření podkladů povinné 
publicity. Generátor povinné publicity je dostupný 
na stránce publicita.sfzp.cz. Po výběru vhodného 
nástroje podle parametrů projektu si uživatelé pomocí 
generátoru sami vytvoří grafický podklad, který je již 
nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity.

INFORMACE O DOTACÍCH Z PRVNÍ RUKY 
 aktuální přehled dotací z oblasti životního prostředí

 příklady úspěšných projektů

 zprávy, rozhovory, zajímavosti 

Měsíčník Priorita můžeme zdarma zasílat i do vaší schránky. Napište nám na priorita@sfzp.cz nebo  
si zpravodaj objednejte na www.priorita.cz. Tam také najdete aktuální zprávy i kompletní elektronický archiv. 

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz

číslo 9

září 2021

zdarma

Priorita

 STARTUJE DALŠÍ ETAPA 

PROGRAMU NOVÁ 

ZELENÁ ÚSPORÁM str. 2

  V ZAJEČOVĚ VYŘEŠILA NOVÁ ÚPRAVNA ZAKALENOU VODU str. 10

  SÁZENÍ STROMŮ PODPOŘÍ 350 MILIONŮ KORUN  str. 14 

  G
ENETICKÁ BANKA VE VRCHLABÍ PROŠLA REKONSTRUKCÍ  str. 16

 OBNOVENÉ RYBNÍKY 

ZACHRÁNILY EKOSYSTÉM  

V REZERVACI str. 16

  TEPELNÁ ČERPADLA DOSTANOU VYŠŠÍ PODPORU str. 2  

  HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH VÝZEV Z OPŽP str. 14–15 

  VČELY PŘINÁŠEJÍ LEPŠÍ ŽIVOT LIDEM I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ str. 24 

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz

číslo 4

duben 2022

zdarma

Priorita
 ZAČALA STAVBA 
PROTIPOVODŇOVÉ 
OCHRANY NA SVRATCE str. 2

  ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ANNOU HUBÁČKOVOU str. 6 

  HLASTE PROJEKTY DO ADAPTERRA AWARDS str. 8 

  JAK SE CHRÁNÍ SOVA PÁLENÁ  str. 12

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz

číslo 2

únor 2022

zdarma
Priorita

 REKORDNÍ ČÁSTKA  
PODPOŘÍ AUTA  NA ELEKTŘINU  A VODÍK str. 2

  POTRAVINOVÉ BANKY DOSTANOU 200 MILIONŮ KORUN str. 3  

  VOJENSKÉ LESY INVESTOVALY DO ZADRŽOVÁNÍ VODY str. 10 

  FOTOSYNTÉZA PŘESTÁVÁ BÝT VÝSADOU ROSTLIN str. 26 

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz

číslo 6
červen 2022

zdarma

Priorita

 ENERGIE PRO 

NÍZKOPŘÍJMOVÉ 

DOMÁCNOSTI str. 2

  VYUŽÍVAJÍ DEŠŤOVKU ZE STŘECHY HALY str. 8  

  PŘEHLEDNĚ O DOTACÍCH NA VÝMĚNU KOTLŮ str. 15 

  OBNOVENÉ STEZKY V JIZERSKOHORSKÝCH BUČINÁCH str. 20 

Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR I www.sfzp.cz
číslo 5květen 2022zdarma

Priorita

www.opzp.cz

JAKÉ MUSÍ DOTAČNÍ PROJEKT SPLŇOVAT PODMÍNKY?

•	 Projekt	je	v	souladu	s	výzvou	pro	podávání	žádostí,	dle	které	je	žádost	podávána.
•	 Žadatel	splňuje	kritéria	oprávněného	žadatele.
•	 Výdaje,	na	jejichž	úhradu	je	požadována	podpora,	splňují	pravidla	způsobilých	výdajů.
•	 Splnění	limitu	min./max	způsobilých	výdajů	dle	jednotlivých	opatření.
•	 Projekt	musí	mít	pozitivní	vliv	na	životní	prostředí.
•	 Projekt	musí	být	v	souladu	se	všemi	právními	předpisy	ČR	a	EU	a	horizontálními	prioritami	EU.
•	 Projekt	musí	splňovat	věcné	náplně	definovaných	aktivit	dle	jednotlivých	opatření.


