PODMÍNKY PROGRAMU
KDO MŮŽE ŽÁDAT
• Veřejnoprávní a soukromoprávní právnické
osoby
• Fyzické osoby

Národní program Životní prostředí
• podporuje efektivní a šetrné využívání
přírodních zdrojů,
• napravuje negativní dopady lidské činnosti
na životní prostředí,
• zmírňuje dopady změny klimatu,
• podporuje environmentální vzdělávání,
výchovu a osvětu.

Národní program
Životní prostředí

Úplný výčet oprávněných žadatelů je uveden
v textu konkrétní výzvy.
KDE VÁM PORADÍ
JAKÁ JE VÝŠE PŘÍSPĚVKU
Podpora je poskytována formou dotace, půjčky
nebo kombinací dotace a půjčky. Výše příspěvku
se liší podle dané výzvy.
KDY ŽÁDAT
Po vyhlášení výzvy na podporu konkrétních projektů. Přehled aktuálně otevřených výzev najdete
na webových stránkách programu. K dispozici
je i tříletý harmonogram výzev, díky kterému
si můžete své projekty rozplánovat na delší
časové období.
Harmonogram počítá s dotačními výzvami, které
se osvědčily v předešlých letech, ale nabídne
finanční podporu i na zcela nové typy projektů,
např. na rekonstrukci velkokapacitních přivaděčů.

Do konce roku 2020
je plánováno vyhlášení
40 výzev s alokací

Nevíte si rady, zda váš projekt může získat finanční
podporu? Využijte naši bezplatnou informační
linku nebo nám zašlete dotaz e-mailem. Ve všech
krajských městech můžete navíc využít osobních
konzultací na krajských pracovištích Státního
fondu životního prostředí ČR.

dotazy@sfzp.cz
800 260 500
Národní program Životní prostředí pomáhá
zejména obcím a městům s financováním
projektů v oblasti životního prostředí.
Program je financován z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR.

8,22 mld. Kč
narodniprogramzp.cz

PODPOROVANÉ PROJEKTY

1 VODA

•
•
•
•

zajištění průzkumných vrtů
budování a regenerace zdrojů pitné vody
rekonstrukce vodovodních přivaděčů
výstavba a modernizace čistíren odpadních vod
a kanalizací
• vybudování soustavy domovních čistíren
odpadních vod
• hospodaření s dešťovou vodou v domácnosti
a na zahradě (dotace Dešťovka)

3 ODPADY, STARÉ ZÁTĚŽE
• ekologická likvidace autovraků
• odstranění nelegálních skladů odpadů

6 ENVIRONMENTÁLNÍ PREVENCE
• vybudování a úprava přírodních zahrad
mateřských a základních škol
• rozvoj environmentálních vzdělávacích
a osvětových programů
• ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší
• zajištění denních i pobytových ekologických
výchovných programů
• kampaně na podporu čisté mobility

4 PŘÍRODA A KRAJINA
• výkup pozemků ve zvláště chráněných územích
• zpracování územních studií krajiny

2 OVZDUŠÍ

•
•
•
•
•

snižování emisí ze stacionárních zdrojů
zajištění ochrany ozónové vrstvy Země
pořízení plánů udržitelné městské mobility
realizace programů zlepšování kvality ovzduší
zavádění nízkoemisních zón

Vystrojení nového podzemního vrtu a napojení na
stávající rozvod pitné vody v obci Lhota
Prioritní oblast 1 / podpora SFŽP ČR: 1 808 000 Kč
Domácí čistírny odpadních vod v obci Nové Mitrovice
Prioritní oblast 1 / podpora SFŽP ČR: 1 360 000 Kč

5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH

•
•
•
•
•

pořízení vozidel na alternativní pohon
pakt starostů a primátorů pro klima a energii
rekonstrukce veřejného osvětlení v CHKO
podpora obcí v národních parcích
podpora obcí oceněných Zelenou stuhou

7 EKOINOVACE
• inovativní projekty využívající netradiční nebo
v Česku doposud nepoužívané technologie
například pro přirozené zadržování vody
a její využití, snižování rizik povodní a sucha,
optimalizaci dopravy, zavádění oběhového
hospodářství a předcházení vzniku odpadů
či péči o vzácné druhy
Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče
Prioritní oblast 3 / podpora SFŽP ČR: 19 999 000 Kč

Pořízení elektromobilu v obci Stonava
Prioritní oblast 6 / podpora SFŽP ČR: 220 000 Kč

