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          Podporované aktivity 

 Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních 

zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí 

tuhých znečišťujících látek (TZL), NOx, SO2, 

NH3 a těkavých organických látek (VOC) 

 Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 

z chovů hospodářských zvířat 

 Omezování prašnosti z plošných zdrojů 

 Budování a rekonstrukce soustav 

centralizovaného zásobování tepelnou 

energií 

 

 

Klíčová kritéria pro schválení dotace  

 Efektivní poměr investice ke snížení emisí 

 Lokalita projektu 

 

 

 

Operační program Životní prostředí 

    

 

 

Základní harmonogram 

 Příjem žádostí o dotaci:   14. 8. – 13. 11. 2015 

 Systém hodnocení projektů:  projekty se budou schvalovat po uzavření příjmu žádostí 

 

Kdo může dotace čerpat 

 Podniky i veřejné subjekty znečišťující ovzduší 

Výše podpory 

 Soukromé i veřejné subjekty:   20 - 85 %  

 Míra podpory se liší dle investičního záměru a typu žadatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu zkonzultuji Váš projekt na Státním fondu životního prostředí (SFŽP), který rozhoduje 

o schválení projektu.  Kontaktujte mě na  lince 222 523 549 či na e-mailu enovation@enovation.cz.  

 

Přehledný souhrn tohoto programu pro Vás zpracovala 

Ing. Petra Crlíková 

Garantka Operačního programu Životní prostředí 

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

Cílem je snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na vystavení obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Alokace na tuto výzvu je 2,5 mld. Kč, 

což představuje celý dostupný rozpočet pro programové období 2014 – 2020. Je 

tedy pravděpodobné, že další výzvy nebudou vyhlášeny. 

 

 

     Potřebné dokumenty  

 Projektová dokumentace pro stavební povolení 

včetně položkového rozpočtu 

 Kumulativní rozpočet projektu 

 Doklad osvědčující název a sídlo 

 Plná moc pro jednání se SFŽP  

 Aktuální prohlášení o plátcovství DPH 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek 

katastrální mapy 

 Informace o majetkové struktuře 

 Analýza souladu projektu s prioritní osou OPŽP  

 

Dle typu projektu 

 Energetický štítek obálky budovy 

 Energetický posudek                 

 

 

 Zajistíme za Vás.   Zajistí si žadatel. 
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