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• programové období: 2007 – 2013 (+ 2)

• Globální cíl: 

Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí

• Finanční podpora z Fondu soudržnosti (FS) a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

• 8 prioritních os

Operační program životní prostředí



1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 

rizika povodní

2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

3. Udržitelné využívání zdrojů energie

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží

5. Omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 

poradenství a osvětu

8. Technická pomoc

Prioritní osy



• Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady

• Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých 

ekologických zátěží

Prioritní osa 4  
Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěží



• Současná alokace:  256 247 000  EUR

• Výše podpory: 

do 90% z celkových způsobilých výdajů

( 85% z Fondu soudržnosti + 5% ze státního rozpočtu)

• Minimální způsobilé výdaje na projekt:

0.5 mil. Kč

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých 

ekologických zátěží



Definice SEZ:

1. Stará ekologická zátěž je závažná kontaminace

podzemních vod, povrchových vod, horninového 

prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje

zdraví člověka a složky životního prostředí. 

2. Původce kontaminace neexistuje či není znám.

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých 

ekologických zátěží



1.

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro 

výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k 

sanaci

Kategorie žádostí



2.

Realizace průzkumných prací, analýz rizik:

• Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních 

lokalit

• Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro 

problémová území obsahující více než jedno 

kontaminované místo

Kategorie žádostí



3.

Sanace vážně kontaminovaných lokalit:

• Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb, 

horninového prostředí a podzemních vod

• Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů a 

úložišť

• Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a 

podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií

• Monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst

• Sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti

Kategorie žádostí



• Obce, města, svazky obcí, kraje

• Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a 

měst, krajů

• Státní podniky, státní organizace

• Občanská sdružení

• Fyzické osoby – nepodnikatelé

• nově: Podnikatelské subjekty !

…

viz. Implementační dokument OPŽP

Příjemci podpory (žadatelé) I.



Stále platí Pravidlo de minimis:

= horní hranice podpory, aniž by se jednalo o 

veřejnou  podporu

- 200 000 EUR nyní navýšeno na 500 000 EUR na osobu 

žadatele za 3 roky ... zvýšení platí po dobu 2 let

Příjemci podpory (žadatelé) II.



1. výzva: 3. září – 26. října 2007

5. výzva: 11. srpna – 10. října 2008

Realizované výzvy v rámci oblasti podpory 4.2 –

Odstraňování starých ekologických zátěží



Schválené projekty

Výsledky 1. výzvy

• 5 žádostí na analýzu rizik (AR)

• 4 žádosti na sanace

Výsledky 5. výzvy

• 19 žádostí na AR 

(2 doprůzkumy)

• 3 žádosti na sanace 

(1 monitorovaná PA)

• 1 žádost – inventarizace



Finanční bilance

celkové náklady v 

Kč

požadavek na 

dotaci v Kč

1. výzva 1 098 524 602 863 949 075

5. výzva 295 449 431 243 071 335

celkem 1 393 974 033 1 107 020 410



• KDY: v období výzvy (2009: srpen – září)

- Harmonogram výzev - www.opzp.cz

• KAM: Státní fond životního prostředí

• Součást žádosti: Závazné stanovisko MŽP !

- www.mzp.cz

Podávání žádostí



• Následující výzva (v pořadí 3. výzva pro 4.2): 

srpen – září 2009

• Tvorba 9. prioritní osy OPŽP

Výhled



• Webové stránky:

www.opzp.cz

www.mzp.cz

• Konzultace:

Odbor ekologických škod MŽP

Další informace



Děkuji za pozornost

Ing. Michaela Kváčová, MSc

Odbor ekologických škod 

Ministerstvo životního prostředí

michaela.kvacova@mzp.cz,  tel. 267 122 646  


