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Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních 
center zaměřených na změnu klimatu

Typovým projektem je v tomto případě úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, v rámci, které dojde k:

• Maximálnímu snížení konečné spotřeby energie, např. k zateplení konstrukce budovy, výměnou oken, instalací systémů měření a 

regulace, rekuperací vzduchu a odpadní vody atp., nejlépe za použití materiálů s nízkou uhlíkovou stopou.

• Maximálnímu pokrytí spotřeby energie provozu budovy z obnovitelných zdrojů, zejména s využitím solární energie, pořízení 

nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily.

• Šetrnějšímu nakládání s pitnou, odpadní a dešťovou vodou (využití dešťové a šedé vody v budovách, kořenové ČOV, 

kompostovací WC).

• Adaptačním a mitigačním opatřením ve venkovním areálu (např. opatření k zadržování a zasakování vody, snižování efektu 

tepelného ostrova.

• Využití výše uvedených opatření k realizaci vzdělávacích programů pro relevantní cílové skupiny EVVO (zejména školy a veřejnost).
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Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních 
center zaměřených na změnu klimatu

• Žadatelé zejména NNO, ale také obce, kraje, různé veřejnoprávní instituce atd.

• Nepodnikatelské subjekty, které realizují environmentální vzdělávání, musí před podáním žádosti tuto 

činnost vykonávat alespoň 3 roky.

• Výše podpory: min. 3 mil. Kč, max. 40 mil. Kč

• Míra podpory: 80 %

• Udržitelnost modernizovaných objektů je 15 let, udržitelnost ostatních prvků (vybavení, pomůcky, terénní 

úpravy apod.) je 5 let, pokud není z charakteru dané věci kratší.

• V závislosti na výši podpory musí vzdělávací centrum po dobu udržitelnosti každoročně dosáhnout 

minimálně 200 účastníkohodin programů klimatického vzdělávání na každý milion obdržené podpory v Kč.
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Výzva č. 7/2021 NPŽP: Domovní čistírny odpadních vod

• Příjem žádostí: do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace (navýšena na 450 mil. Kč)

• Dokončení projektů: nejpozději do 12/2026

• Žadatelé: obce

• Výše podpory: max. 80 % způsobilých výdajů; paušální omezení na jednu DČOV: 150 tis. Kč (1 - 15 EO), 

300 tis. Kč (16-50 EO) 

• Jednokolová nesoutěžní výzva
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Výzvy NPŽP v roce 2023

• Pilíře EVVO (1Q 2023)

• Podpora obcí v NP (1Q 2023, 3Q 2023)

• Podpora systému pro zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků)

• Pakt starostů (1Q 2023)

• zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), příp. jeho aktualizace

• organizace Místních dnů pro klima a energii

• zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na 
plný nebo částečný pracovní úvazek

• žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí, MAS

• Výše podpory: max. 80 % způsobilých výdajů pro a) a b); max. 50 % pro c); max. 2 mil. Kč na 
jeden projekt
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