
Plán výzev OPŽP pro roky 2010 a 2011 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (k 24. 11. 2009)

Číslo PO/Číslo PO/
oblasti oblasti 

podporypodpory
Název prioritní osy/oblasti podpory/podoblasti podporyNázev prioritní osy/oblasti podpory/podoblasti podpory

20102010 20112011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1111 1212 1 2 3 4 5 6

1 Zlepšování vodohospod. infrastruktury a snižování rizika povodní

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – aglomerace nad 2 000 EO (naplnění směrnice Rady č. 91/271/EHS)               

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody – pouze v kombinaci s 1.1.1               
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – aglomerace pod 2 000 EO

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody – výstavba a dostavba (nikoliv rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě               
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření

2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

2.1 Zlepšování kvality ovzduší         
2.2 Omezování emisí         
2.2 Omezování emisí – tématická kontinuální výzva (úpravy a rekonstrukce spalovacích zdrojů) vázaná na výzvu PO 4 (MBÚ a spoalovny)

3 Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny            
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

3.2.1 Realizace úspor energie – Žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 budou přijímány pouze podané v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1. (vytápění pomocí OZE).            
3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE – pouze v kombinaci s podoblastí podpory 3.2.1      
3.2.1 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

3.2.2 Využívání odpadního tepla

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – (MBÚ a spalovny) tématická kontinuální výzva souběžně s výzvou na velké projekty             
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik           
6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000  
6.2 Podpora biodiverzity  
6.3 Obnova krajinných struktur  
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny  
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny  
6.6 Prevence sesuvů a skal. řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírod. zdrojů včetně zdrojů podzem. vod         
7 Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. poradenství a environ. informací         

 příjem žádostí posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 
 projednání žádostí Řídícím výborem OPŽP, schválení Řídícím orgánem OPŽP vydání dokumentů – Registračních listů a Rozhodnutí ministra 



Plán výzev OPŽP pro roky 2010 a 2011 – VELKÉ PROJEKTY (k 24. 11. 2009)

Číslo PO/Číslo PO/
oblasti oblasti 

podporypodpory
Název prioritní osy/oblasti podpory/podoblasti podporyNázev prioritní osy/oblasti podpory/podoblasti podpory

20102010 20112011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1111 1212 1 2 3 4 5 6

1 Zlepšování vodohospod. infrastruktury a snižování rizika povodní

1.1 Snížení znečištění vod               

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody               

1.3 Omezování rizika povodní

2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

2.1 Zlepšování kvality ovzduší         

2.2 Omezování emisí         

2.2 Omezování emisí - úpravy a rekonstrukce spalovacích zdrojů) vázaná na výzvu PO 4 (MBÚ a spalovny)

3 Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využ. OZE pro výrobu tepla, elektříny 
a kombin. výroby tepla a elektřiny

           

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady MBÚ a spalovny

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik           

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000  

6.2 Podpora biodiverzity  

6.3 Obnova krajinných struktur  

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny  

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny  

6.6
Prevence sesuvů a skal. řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírod. zdrojů včetně 
zdrojů podzem. vod

        

7 Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. poradenství a environ. informací         


