
Žádost v AIS SFŽP Doporučený obsah 

Popis projektu (anotace) 

Projekt = Přijmout Pracovníka na zpracování AP (Zařazení 
pracovníka nemusí být uvedeno). Pracovník bude buď na plný 
úvazek nebo na DPP/DPČ (je možné rozklíčovat až v rámci plnění 
projektu dle výsledku přijímacího řízení). 

AP se bude věnovat opatřením PZKO a relevantním podpůrným 
opatřením.  

AP konkretizuje rámcový časový harmonogram dle PZKO 
případně jej stanoví (podpůrná opatření nemají momentálně 
žádný harmonogram = úkol žadatele).  AP by měl minimálně u 
opatření PZKO_2020 1, 2 a 3 stanovit harmonogram až do roku 
2025 (stejně jako je tomu v PZKO) i když je výzva jenom do 2023. 

AP bude řešit opatření jdoucí za státní správou i samosprávou = 
nad rámec zákona. 

AP bude řešit opatření v celé územní působnosti žadatele (ORP 
+ jeho obce, případně celý kraj).  

Pokud má žadatel již akční plán – projekt bude řešit jeho 
aktualizaci dle PZKO 2020+ a relevantních podpůrných opatření 
(AP se i v tomto případě bude věnovat celému ORP/kraji, bude 
obsahovat opatření pro samospráva + státní správa + 
harmonogram do 2025) 

Pracovník bude koordinovat zpracování AP v rámci úřadu 
žadatele (+ spolupráce i se svými obcemi v rámci ORP)  

Po schválení AP se pracovník zapojí do plnění opatření akčního 
plánu (prioritně aktivit k PZKO_20201 a PZKO_2020_2) + 
monitoring, případně aktualizace AP. 

Řešená oblast/problematika 
= Celé ORP včetně jeho podřízených obcí/kraj 

Co Vám chybí k plnění PZKO 2020+ (a může s tím výzva pomoci)? 

Popis znečištění ovzduší je také možný. 

popis výchozího stavu 
Jak doposud řešíte plnění PZKO? Máte na to pracovníky?  

Máte už vydaný Akční plán k PZKO (jestli ano, co řeší) / Proč ne? 

Popis znečištění ovzduší je také možný. 

cíl projektu 

Cíl projektu = přijmout pracovníka a vytvořit AP plnění opaření 
PZKO vč. relevantních podpůrných na úrovni státní správy a 
samosprávy a tím urychlit dosažení efektu snížení znečištění 
ovzduší  

Není nutné předvídat cíle aktivit obsažených v akčním plánu ani 
konkrétní dopad na žp. 

Udržitelnost a další rozvoj 
AP by měl obsahovat harmonogram min do 2025 dle PZKO = je 
zaručena udržitelnost projektu i po skončení podpory. 

Plánujete AP aktualizovat i po 2023? 



Bude pracovník pokračovat na plnění AP nebo v činnosti 
ochrany ovzduší i po 2023? 

Popis organizačního zajištění 
projektu 

Definice přesného zařazení pracovníka není nutná. 

Spíše popis stávajícího realizačního týmu v rámci žadatele a kdo 
všechno bude do projektu zapojen. 

Indikátor 

Min 10, hodnota bude aktualizována po zpracování AP  

(Aktivity nejsou opatření nýbrž kroky k plnění opatření, tj. 1 
opatření bude mít třeba 3 aktivity k jeho naplnění – viz vzor 
akčního plánu) 

Dopady projektu na ŽP 

Dojde k urychlení plnění opatření PZKO (vč. podpůrných), což 
bude mít pozitivní dopad na kvalitu ovzduší. A tím zlepšit lidské 
zdraví a kvalitu života svých obyvatel. 

Není třeba se zavazovat k dosažení imisních limitů, které PZKO 
predikuje dle rámcového harmonogramu až v 2025+ (mimo 
dosah výzvy). 

Není potřeba přesně předvídat dopad jednotlivých aktivit AP. 

Místa realizace Území celého ORP (včetně obcí v jeho územní působnosti) 

Kraj – území celého kraje 
 

AP = akční plán 


