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Zpět

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007–2013)

Vážení čtenáři,

otevíráte průvodce programy podpory, který poskytuje základní informace o dotačních titulech, z kterých je možné v období 
2007−2013 na území Plzeňského kraje čerpat prostředky na realizaci projektů přispívajících ke zlepšení životního prostředí. 
Publikace je určena pro obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, neziskové organizace, 
podnikatelské subjekty a nepodnikající fyzické osoby.1

Na následujících stranách naleznete stručný popis hlavních evropských, národních, krajských a nadačních zdrojů zaměřených 
na oblast životního prostředí. U programů, které podporují více oblastí (životní prostředí, kultura, sociální sféra apod.), jsou 
vybrány jen osy či oblasti podpory zaměřené na životní prostředí. U každého programu je uvedeno, kdo může z programu 
čerpat finanční prostředky (tedy kdo je tzv. způsobilým žadatelem), na jaké aktivity je podpora určena (tedy jaké jsou tzv. 
podporované aktivity), jaká výše podpory je poskytována a kde je možné nalézt úplné znění podmínek programu. V závěru 
publikace jsou pak zařazeny souhrnné přehledy programů − dle typu žadatele a dle předmětu podpory, které Vám pomohou 
se v představených programech zorientovat.
Uváděné podporované aktivity představují pouze výběr z možných projektových záměrů. Detailní soupis podporovaných 
aktivit je k dispozici v pravidlech a podmínkách jednotlivých programů.

Publikace byla sestavena na základě informací dostupných k 31.8.2008. Pro její vytvoření byly využity zejména aktuální 
verze pravidel jednotlivých programů zveřejněné na webových stránkách poskytovatelů podpor. Jako hlavní informační zdroj 
pro kapitolu věnovanou operačním programům byly využity stránky www.strukturalni-fondy.cz provozované Ministerstvem 
pro místní rozvoj, pro kapitolu zaměřenou na krajské dotační programy pak stránky Plzeňského kraje www.kr-plzensky.cz.

Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

1 Zda jsou způsobilými žadateli o dotace i ostatní typy subjektů (např. státní podniky, organizační složky státu apod.), není v této publikaci uváděno. 
Detailní soupis způsobilých žadatelů je k dispozici v pravidlech a podmínkách jednotlivých programů.

http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.kr-plzensky.cz
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SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny

ČOV Čistírna odpadních vod

EU Evropská unie

EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

LFA Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti)

Místní agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je 
prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím 
zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti 
a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje 
kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy 
i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.2

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZe Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NATURA 2000 Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny 
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin 
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, 
vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.3

NF Nadační fond

NNO Nestání nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost)

NUTS Územní statistická jednotka Evropské unie (z anglického Nomenclature of Units for Territorial 
Statistics). Region NUTS II Jihozápad odpovídá území Plzeňského a Jihočeského kraje.

OP Operační program

2 Převzato z  webových stránek CENIA (Česká informační agentura životního prostředí zřízená MžP) věnovaných Místní agendě 21 www.ma21.cz. 
3 Převzato z webových stránek Agentury ochrany přírody a krajiny www.nature.cz/natura2000-design3.

SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ

http://www.ma21.cz
http://www.nature.cz/natura2000-design3


�

Obsah Přehledy▲

▲
Zpět

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007–2013)

poldr Suchá nádrž, která zadržuje velkou vodu. Plocha poldru je zemědělsky obdělávaná, zpravidla 
jako trvalý travní porost.

POV Program obnovy venkova

projekt Konkrétní ucelený, podrobně rozpracovaný záměr, který je součástí projektové žádosti. 
Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně 
definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem. Obecná osnova projektu: Název 
projektu; Cíle projektu; žadatel a partneři projektu; Místo a doba realizace projektu; Dopad 
realizace projektu na okolí; SWOT analýza; Technické řešení projektu (konkrétní aktivity); 
Ekonomická charakteristika projektu; Charakteristika žadatele; Lidské zdroje (vlastníci, 
zaměstnanci a management); Realizační plán − časový harmonogram; Výstupy projektu 
a jejich udržitelnost4

příjemce subjekt přijímající podporu (úspěšný žadatel)

ROP Regionální operační program 

SFŽP Státní fond životního prostředí

SZIF Státní zemědělský intervenční fond

výzva Výzva k podání žádosti o podporu

ZAPÚ Zemědělská agentura a Pozemkový úřad

žadatel subjekt předkládající žádost o podporu 

ŽP životní prostředí

4 Převzato z glosáře na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/glosar/p.

SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ

http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/p
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POUŽíVANé PIKTOgRAMy
Pro rychlejší orientaci v představovaných programech můžete využít piktogramů uváděných u každého dotačního titulu. 
Obrázky Vám poskytnou informaci o tom, kdo je způsobilým žadatelem v programu a na jaké aktivity je program určen.

Typ žadatele Předmět podpory

Obec, svazek obcí Vodohospodářská infrastruktura,  
včetně protipovodňových opatření

Příspěvková organizace Ovzduší

Škola, školské zařízení Úspora energií a obnovitelné  
zdroje energie

Nezisková organizace Nakládání s odpady

Podnikatelský subjekt Ochrana přírody a krajiny

Fyzická osoba nepodnikající Veřejná prostranství

Vzdělávání a osvěta (EVVO)

POUŽíVANé PIKTOgRAMy | Typ žadatele • Předmět podpory
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ÚVOD
Podpora − finanční pomoc ve formě dotace, příp. zvýhodněného úvěru − není obvykle poskytována automaticky, je nutné o ni 
požádat. žádost je předkládána na speciálním formuláři, u některých programů je vyplňována on-line na internetu.

Abyste o dotaci mohli požádat, musíte zpracovat projekt − podrobný popis vašeho záměru, včetně vytvoření harmonogramu, 
rozpočtu, stanovení projektového týmu apod. V řadě případů je součástí projektu i celá řada dokumentů a prohlášení (např. 
technická a projektová dokumentace, souhlas Krajského úřadu s realizací projektu, stavební povolení, stanovisko Inspekce 
životního prostředí apod.).
Existuje celá řada publikací, které Vám při zpracování vašeho projektu pomohou5. Potřebné informace naleznete i příručkách 
pro žadatele, které poskytovatelé podpor vydávají. Oporou Vám mohou být i webové stránky www.edotace.cz, kde je v sekci 
„Vyřiďte si dotaci“ podrobně popsáno, jak při přípravě projektu postupovat.

O podporu je možné žádat jen v časově omezeném období, kdy je vyhlášena výzva k podání žádosti (u programů administrovaných 
v angličtině používán termín Call for Proposals). Informace o termínech výzvy zveřejňují poskytovatelé dotací na svých 
webových stránkách a stránkách jednotlivých programů, případně je k vyhledávání běžících či plánovaných výzev možné 
využít některou z databází dotačních zdrojů dostupných na internetu. Jedná se například o servery www.edotace.cz,  
www.granty.ecn.cz, http://dbfz.neziskovky.cz.

5 Např. Marek, D./Kantor, T.: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, Společnost pro odbornou literaturu − Barrister &Principal, Brno 
2007. 

ÚVOD

http://www.edotace.cz
http://www.edotace.cz
http://www.granty.ecn.cz
http://dbfz.neziskovky.cz
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Čerpání podpory má své stinné stránky. Pokud se rozhodnete vaše aktivity financovat dotací či zvýhodněným úvěrem, je třeba 
počítat s tím, že:

Budete muset striktně dodržovat pravidla stanovená poskytovatelem podpory. V řadě případů to znamená, že budete 
muset realizovat i činnosti, které jste původně neplánovali (např. zajistit publicitu projektu, instalovat zařízení s jinými 
parametry, školit větší počet osob apod.).
Prostředky, které získáte, budou přísně účelově vázané, tzn. že je budete moci použít pouze na programem podporované 
aktivity. Jejich využití budete muset doložit účetními doklady.
Při realizaci projektu pro vás bude závazný poskytovatelem podpory schválený rozpočet projektu. Výdaje nad rámec 
celkové přidělené částky, které budou nutné k dokončení projektu, budete muset financovat z vlastních zdrojů.
Při realizaci projektu budete muset dodržovat harmonogram stanovený v Rozhodnutí/Smlouvě o přidělení podpory. 
Výrazné zpoždění může mít za následek snížení dotace, popř. její odejmutí.
Čerpání podpory je administrativně náročné. Budete muset vyplňovat celou řadu hlášení, zpráv a výkazů, realizovat 
výběrová řízení, vést samostatnou účetní evidenci apod. Náklady na administrativu je v řadě případů nutné financovat 
z vlastních zdrojů.
V následujících (někdy až deseti letech) od ukončení realizace může být projekt kontrolován. V případě nalezení 
nesrovnalostí, může být dotace zpětně odejmuta.

I přes všechny výše uvedené nevýhody představují programy podpory zajímavý dotační zdroj. Pokud váš projekt dobře 
připravíte a obrníte se proti vrtkavosti poskytovatelů podpory, může pro vás dotace být prostředkem k zlepšení prostředí, 
kde žijete, k rozvoji vaší firmy, k realizaci obecně prospěšné činnosti většího rozsahu, než byste byli schopni zabezpečit 
z vlastních zdrojů.

■

■

■

■

■

■

ÚVOD
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EVROPSKé PROgRAMy

OPERAČNí PROgRAMy

KOMUNITáRNí PROgRAMy

FINANČNí MECHANISMUS EVROPSKéHO	
HOSPODářSKéHO PROSTORU A NORSKA

ŠVýCARSKý FINANČNí MECHANISMUS
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OPERAČNí PROgRAMy
Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tematickou oblast 
(např. životní prostředí) nebo konkrétní region soudržnosti (např. Jihozápad), který zpracovává členská země EU, aby mohla 
čerpat prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu, Fondu soudržnosti), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu. Operační 
program obsahuje podrobný popis cílů, kterých chce členská země v dané oblasti/regionu dosáhnout.
Operační programy jsou zpracovávány vždy pro sedmileté tzv. programovací období. Aktuální programovací období trvá  
od roku 2007 do roku 2013 a Česká republika v něm má možnost čerpat prostředky v rámci 26 operačních programů.
Každý operační program je rozčleněn do prioritních os, které definují hlavní zaměření programu, a dále oblastí a podoblastí 
(popř. opatření a podopatření v případě Programu rozvoje venkova a operačního programu Rybářství), které uvádějí výčet 
konkrétních podporovaných aktivit a činností.
Do této publikace zařazujeme jen prioritní osy a oblasti podpory, které se bezprostředně týkají oblasti životního prostředí. 
Úplné znění programu je dostupné na webových stránkách programu nebo poskytovatele dotace.

EVROPSKé PROgRAMy | OPERAČNí PROgRAMy
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Operační program Životní prostředí
Operační program životní prostředí je zaměřen na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. Člení se na sedm 
prioritních os, které se věnují vodě, ovzduší, energii, odpadům, znečištění životního prostředí, přírodě a krajině, 
environmentálnímu poradenství a osvětě. Za řízení programu zodpovídá Ministerstvo životního prostředí, administrací 
programu je pověřen Státní fond životního prostředí. Programu jsou věnovány webové stánky www.opzp.cz.

kontaktní údaje:
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Tel.: +420 267 994 300
Zelená linka: 800 260 500
kontakt pro Plzeňský kraj:
Státní fond životního prostředí ČR
Krajské pracoviště Plzeň
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 033 910
www.sfzp.cz

Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

podporované aktivity:
Z prostředků je možné v obcích nad 2000 obyvatel a v obcích pod 2000 obyvatel v chráněných územích financovat 
výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod (ČOV), kanalizací, vodovodů a úpraven vod. Bez ohledu na velikost obce 
je podporována výstavba zařízení k čištění průmyslových odpadních vod, tvorba digitálních mapových podkladů v oblasti 
vod, budování a modernizace systému předpovědní a hlásné povodňové služby, realizace protipovodňových opatření 
(úprava koryt toků v zastavěných územích obcí, obnova meandrů, výstavba poldrů apod.).

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, podnikatelský subjekt (pouze v případě projektů na omezení průmyslového 
znečištění vod)

výše podpory:
až 90 %

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

■

■

■

■
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Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

podporované aktivity:
Podpora je poskytována na pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje (kotel na zemní plyn, kotel na biomasu) a případné 
současné snížení energetické náročnosti budovy, na budovaní nových a rozšiřování stávajících rozvodů CZT6, na plynofikaci, 
na rekonstrukci spalovacích zdrojů nad 5 MW za účelem snížení emisí NOX a prachových částic, na omezení užívání 
těkavých organických látek a NH3 ve výrobních a zemědělských provozech, na výsadbu a regeneraci izolační zeleně 
oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, nezisková organizace, podnikatelský subjekt

výše podpory:
až 90 %
minimální způsobilé výdaje 500 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

Prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie

podporované aktivity:
Podporována je výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen a lokálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné 
zdroje energie, instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektřiny, výstavba a rekonstrukce malé vodní elektrárny, 
elektráren spalujících biomasu, bioplynových stanic. Prostředky jsou určeny i na realizaci úspor energií v nepodnikatelské 
sféře (zateplení škol, obecních úřadů apod.).

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, vysoká škola, nezisková organizace

výše podpory:
až 40 % (u projektů na výstavbu zdrojů elektřiny)
až 90 % u ostatních projektů
minimální způsobilé výdaje 500 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

6 CZT − centrální zásobování teplem

■

■

■
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Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

podporované aktivity:
Do této prioritní osy je možné podávat projekty na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých ekologických 
zátěží. Financován je i nákup zařízení na úpravu nebo využívání odpadů (třídičky, zařízení na zpracování elektroodpadů, 
autovraků, stavebních odpadů apod.), budování sběrných dvorů a kompostáren aj.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, vysoká škola, nezisková organizace, podnikatelský subjekt

výše podpory:
až 90 %
minimální způsobilé výdaje 500 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

Prioritní osa 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

podporované aktivity:
Podporována je rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění a pro monitoring průmyslového 
znečištění vody, ovzduší, půdy apod., dále rozvoj informačních systémů o znečišťování životního prostředí a snižování 
environmentálních rizik, vybudování infrastruktury pro identifikaci zdrojů emisí, prevence závažných havárií.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, vysoká škola, nezisková organizace, podnikatelský subjekt

výše podpory:
až 90 %
minimální způsobilé výdaje 500 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

■
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Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

podporované aktivity:
Poskytovány jsou prostředky na záchranu druhů a ekosystémů, výstavbu návštěvnické infrastruktury v chráněných 
územích, opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, zakládání a obnovu mezí, remízků a alejí, odbahňování a obnovu 
rybníků, revitalizaci významné sídelní zeleně, revitalizaci brownfields7 a bývalých vojenských prostorů, stabilizaci nebo 
sanaci sesuvů, skalních masivů apod.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, vysoká škola, nezisková organizace, podnikatelský subjekt, fyzická osoba 
nepodnikající

výše podpory:
až 90 %

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

Prioritní osa 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

podporované aktivity:
Tato prioritní osa je určena na nákup, rekonstrukci a výstavbu objektů ekocenter a poraden, pořízení technického 
vybavení ekocenter a poraden, tvorbu filmů a multimediálních výukových pomůcek, zřízení naučných stezek, geoparků 
apod.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, vysoká škola, nezisková organizace

výše podpory:
až 90 %
minimální způsobilé výdaje 500 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

7 Termínem brownfield jsou označována opuštěná, nevyužívaná území a areály − např. průmyslové zóny, bývalé zemědělské podniky apod.

■
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■
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Operační program Podnikání a inovace
Operační program podnikání a inovace je zaměřen na rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu a služeb. 
Do oblasti životního prostředí směřuje prioritní osa 3. Efektivní energie realizovaná programem Eko-energie. Za řízení 
projektu zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu, administrací programu je pověřena Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest.
Informace o programu jsou dostupné na webových stránkách www.czechinvest.org/eko-energie.

podporované aktivity:
Podporována je výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie, výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zlepšování 
tepelně technických vlastností budov, využití odpadní energie v průmyslových procesech.

způsobilý žadatel:
podnikatelský subjekt, jehož převažující činnost nespadá do těchto odvětví: stavba lodí, průmysl syntetických vláken, 
uhelný průmysl, ocelářský průmysl, zemědělství, rybolov, akvakultura, doprava

výše podpory:
až 56 % do konce roku 2010, od roku 2011 až 50 %
minimálně 500 tis. Kč, maximálně 100 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu, popř. jeho etapy.

kontaktní údaje:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
www.mpo.cz
Agentura CzechInvest − Regionální kancelář pro Plzeňský kraj
Anglické nábřeží 1, Business Center Bohemia Plzeň, 301 45 Plzeň
Tel.: +420 378 226 630
Zelená linka: 800 800 777
www.czechinvest.org

■

■

■

■
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání na všech stupních škol 
(základní, střední, vyšší odborné, vysoké) a na podporu vytváření systému celoživotního vzdělávání.
Za řízení programu zodpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Úplné znění programu je dostupné na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013.

Prioritní osa 1. Počáteční vzdělávání
Prostředky z této prioritní osy jsou určeny na rozvoj a zkvalitňování výuky na základních a středních školách a jsou směřovány 
i na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Administraci projektů s místem realizace v Plzeňském kraji zajišťuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje. Kontaktním místem pro projekty realizované i mimo území Plzeňského kraje je Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy.

podporované aktivity:
Podporováno je environmentální vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, včetně začleňování problematiky 
životního prostředí do školních vzdělávacích plánů a realizace environmentálních programů (exkurze, semináře, práce 
v terénu apod.). Projekty mohou být určeny pro žáky a studenty nebo být součástí dalšího odborného vzdělávání pedagogů 
a pedagogických pracovníků

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, škola, školské zařízení, vysoká škola, nezisková organizace, podnikatelský 
subjekt − vzdělávací instituce

výše podpory:
až 100 %

způsob proplácení:
Po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci grantového projektu je poskytnuta zálohová platba  
ve výši až 20 %, pak probíhají průběžné platby. 10 % je poskytnuto až po předání a schválení závěrečné zprávy o projektu.

kontaktní údaje:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel.: +420 257 193 111
www.msmt.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

■

■

■

■

EVROPSKé PROgRAMy | OPERAČNí PROgRAMy | Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
http://www.msmt.cz
http://www.kr-plzensky.cz


19

Obsah Přehledy▲

▲
Zpět

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007–2013)

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova je určen na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí 
a krajiny, podporu podnikání na venkově, rozvoj venkovských obcí, ochranu kulturního dědictví venkova a rozvoj venkovského 
cestovního ruchu. Za řízení Programu rozvoje venkova zodpovídá Ministerstvo zemědělství, administrací je pověřen Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF), v některých případech pak Zemědělské agentury a Pozemkové úřady (ZAPÚ) Ministerstva 
zemědělství.
Úplné znění programu je k dispozici na webových stránkách SZIF www.szif.cz.

kontaktní údaje:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: +420 221 811 111
www.mze.cz
Státní zemědělský a intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 871 620
www.szif.cz
Kontakt SZIF pro Plzeňský kraj
Státní zemědělský a intervenční fond České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Tel.: +420 387 004 801

Administraci žádostí v rámci prioritní osy II. Zlepšování životního prostředí a krajiny vyřizuje místně příslušná Zemědělská 
agentura a Pozemkový úřad (ZAPÚ) Ministerstva zemědělství. Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště ZAPÚ jsou k dispozici 
na stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz (sekce Ministerstvo zemědělství, záložka Zemědělské agentury).
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Prioritní osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Tato prioritní osa je zaměřena na modernizaci zemědělských podniků a zařízení. Oblasti životního prostředí se týká zejména 
Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost.

podporované aktivity:
Prostředky jsou určeny na vzdělávání zemědělců, potravinářů a osob hospodařících v lesích zaměřené na zachování 
a údržbu krajiny a ochranu životního prostředí v souvislosti se zemědělským a lesnickým hospodařením.

způsobilý žadatel:
právnické a fyzické osoby, které mají v předmětu činnosti vzdělávání

výše podpory:
až 100 %
minimálně 200 tis. Kč, maximálně 1 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu.

■

■

■

■

■
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Prioritní osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny
Tato prioritní osa je zaměřena na podporu zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí a snížení negativních vlivů 
intenzivního zemědělského hospodaření na krajinu a životní prostředí.
Prostředky jsou poskytovány na:
1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
Obvykle se jedná o ročně vyplácené finanční příspěvky na hektar zemědělské či lesní půdy. Podmínkou získání těchto příspěvků 
je smluvní závazek na dobu 5 let.

1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

podporované aktivity:
Jedná se o platby na obhospodařování travních porostů v rámci území Natura 2000 a v tzv. méně příznivých oblastech 
(LFA8). A dále o příspěvky na realizaci tzv. agroenvironmentálních opatření9, které jsou kompenzací snížených výnosů  
při uplatňování environmentálně šetrných zemědělských postupů.

způsobilý žadatel:
právnické a fyzické osoby, které provozují zemědělskou činnost a mají v registru půdních bloků Mze (LPIS10) evidovanou 
minimální výměru zemědělské půdy pro daný způsob obhospodařování

výše podpory:
dle typu poskytovaného příspěvku

způsob proplácení:
Příspěvky jsou poskytovány zpětně po splnění podmínek příspěvku.

8 Zkratka LFA, která je k označení těchto oblastí používána vychází z anglického termínu Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti). Jedná se zejména 
o horské a podhorské oblasti. Pravidla vymezení LFA jsou dána v Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým 
oblastem a oblastem s ekologickými omezením.

9 Příspěvky jsou určeny např. na ekologické pěstování ovoce a zeleniny, omezování využívání syntetických hnojiv, pěstování meziplodin, zatravňování orné 
půdy podél vodních toků, vytváření vhodných podmínek pro hnízdění zvláště ohrožených druhů ptáků (chřástal polní, bahňáci). Podrobné informace 
o této problematice jsou dostupné např. v publikaci Agroenvironmentální opatření České republiky 2007–2013, vydané Ministerstvem životního prostředí 
a uložené na stránkách AOPK www.ochranaprirody.cz (odkaz Publikační činnost, sekce Publikace ke stažení)

10 Zkratka z anglického Land Parcel Information System (registr půdních bloků).

■

■

■

■
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2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

podporované aktivity:
Poskytována je podpora na zalesnění zemědělské půdy, na zachování souboru lesního porostu z předchozího produkčního 
cyklu v územích Natura 2000, obnovu lesního porostu po kalamitách a na realizaci lesnicko-environmentálních opatření11. 
Finanční prostředky je možné získat také na výstavbu a rekonstrukci cest sloužících jako stezky pro turisty a cyklisty,  
na obnovu turistického značení, výstavbu odpočinkových stanovišť, zřizování lesních studánek apod. V tomto případě  
se jedná o jednorázový příspěvek.

způsobilý žadatel:
osoby hospodařící v lesích − vlastníci nebo nájemci pozemku

výše podpory:
dle typu poskytovaného příspěvku

způsob proplácení:
Příspěvky jsou poskytovány zpětně po splnění podmínek příspěvku, popř. po realizaci projektu.

Prioritní osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
Prioritní osa III je určena zejména na podporu podnikání na venkově, rozvoj a obnovu vesnic. Je rozčleněna do tří opatření.

III.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova

podporované aktivity:
V rámci tohoto opatření je možné získat prostředky na výstavbu a modernizaci bioplynové stanice, kotelny na biomasu 
a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (peletky, brikety). Dále jsou podporovány i projekty zaměřené na oblast cestovního 
ruchu − výstavba a modernizace ubytovacích zařízení, sportovišť, pěších stezek, vinařských stezek, hippostezek apod.

způsobilý žadatel:
zemědělský podnikatel, v případě projektů cestovního ruchu i nezemědělský podnikatelský subjekt s kratší než dvouletou 
podnikatelskou historií v oblasti cestovního ruchu, nezisková organizace (pouze pro projekty výstavby a modernizace 
stezek)

výše podpory:
až 90 %
minimálně 50 tis. Kč, maximálně 1,5 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu.

11 Jedná se zejména o zlepšování druhové skladby lesních porostů posilováním zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům 
a melioračními účinky na půdu.
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III. 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

podporované aktivity:
Podporována je např. výstavba a modernizace vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, tvorba územních plánů, 
výstavba silnic a chodníků, budování sběrných dvorů, rekonstrukce školských a zdravotnických zařízení, obnova veřejných 
prostranství a zeleně, výstavba a rekonstrukce sportovišť, kluboven a obnova památek.

způsobilý žadatel:
obec do 500 obyvatel (u projektů zaměřených na vodohospodářskou infrastrukturu obce do 2000 obyvatel mimo chráněná 
území), svazek obcí, nezisková organizace

výše podpory:
až 90 %
minimálně 50 tis. Kč, maximální limit stanoven dle zaměření projektu

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu. U obcí a svazků obcí je umožněna jedna průběžná platba až poloviny 
dotace v cca polovině realizace projektu.

III.3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů

podporované aktivity:
Z tohoto opatření je možné financovat vzdělávací projekty zaměřené např. na šetrný cestovní ruch, ekologizaci provozu 
škol a obecních úřadů, využití biomasy k energetickým účelům apod.

způsobilý žadatel:
obec, nezisková organizace

výše podpory:
až 100 %
minimálně 50 tis. Kč, maximálně 200 tis. EUR

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu.
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Operační program Rybářství
Operační program Rybářství je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj rybářského hospodářství. Jedním z cílů 
programu je podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a přírodních zdrojů.
Za řízení operačního programu Rybářství zodpovídá Ministerstvo zemědělství, administrací je pověřen Státní zemědělský 
intervenční fond (SZIF).
Úplné znění programu je k dispozici na webových stránkách SZIF www.szif.cz.

kontaktní údaje:
Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF)
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 871 620
www.szif.cz
Kontakt SZIF pro Plzeňský kraj
Státní zemědělský a intervenční fond České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Tel.: +420 387 004 801

Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury
V rámci tohoto opatření je možné čerpat prostředky na odbahnění rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí 
ryb.

podporované aktivity:
Podporována je výstavba, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků.

způsobilý žadatel:
subjekt podnikající v oblasti rybářství

výše podpory:
až 60 %
minimálně 25 tis. Kč, maximálně 30 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu.
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Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí
Podmínky pro čerpání prostředků z tohoto opatření nejsou ještě definitivně stanoveny. Bude upřesněno po vydání novely 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zhruba v polovině roku 2009.

podporované aktivity:
Půjde o jednorázovou vyrovnávací platbu na hektar vodní plochy za ušlý zisk a dodatečné náklady při uplatňování 
environmentálně šetrných postupů hospodaření (např. snížení osádky, podpora druhové rozmanitosti apod.). Požadavky 
na ochranu životního prostředí budou muset být udržovány po dobu nejméně 5 let.

způsobilý žadatel:
subjekt podnikající v oblasti rybářství

výše podpory:
Bude upřesněno.

způsob proplácení:
Bude upřesněno.

■
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Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Regionální operační program NUTS II Jihozápad je určen pro území Plzeňského a Jihočeského kraje a zaměřuje se na zlepšení 
dopravní dostupnosti a propojení regionu, včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury 
i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově 
především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.12 Prostředky jsou až na výjimky 
určeny pro obce s více než 500 obyvateli. Obce menší velikosti mohou čerpat podporu v rámci Programu rozvoje venkova.
Za řízení programu zodpovídá Rada regionu soudržnosti Jihozápad. Úplné znění programu je uloženo na webových stránkách 
www.rr-jihozapad.cz.

Oblast podpory 2.3 Revitalizace částí měst a obcí

podporované aktivity:
Podporována je sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch, stavební obnova a dostavba veřejných 
prostranství, včetně obnovy veřejné zeleně, instalace laviček, odpočívadel apod.

způsobilý žadatel:
obec, příspěvková organizace

výše podpory:
až 92,5 %
minimálně 1 mil. Kč, maximálně 40 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu, popř. jeho etapy.

kontaktní údaje:
Regionální rady regionu NUTS II Jihozápad
Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 389 058 600
Regionální rady regionu NUTS II Jihozápad − Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 226 630
www.rr-jihozapad.cz

12 Převzato z Informační publikace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad.
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Přeshraniční operační program Česká republika − Svobodný stát Bavorsko
Tento operační program, označovaný také jako Cíl 3 Česká republika − Svobodný stát Bavorsko, je na české straně určen  
pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální 
spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního 
prostředí13.
Předkládaný projekt musí být založen na partnerství českého a bavorského subjektu.
Úplné znění programu je uloženo na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko.

Prioritní osa 2. Rozvoj území a životního prostředí

podporované aktivity:
Prostředky je možné získat na ochranu vzácných rostlin a živočichů, realizaci protipovodňových opatření, výstavbu 
a modernizaci zařízení k čištění vod, revitalizaci zanedbaných ploch, sanaci kontaminovaných území, zřizování 
ekologických center, vzdělávání se zaměřením na životní prostředí, využití biomasy a bioodpadu pro energetické účely 
apod.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, příspěvková organizace, škola, nezisková organizace

výše podpory:
až 90 %

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

kontaktní údaje:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
www.mmr.cz
Místo zpracování žádostí − Plzeňský kraj
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor fondů a programů EU
Americká 3, 306 18 Plzeň
Tel.: +420 377 195 618
www.kr-plzensky.cz

13 Převzato z webových stránek www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko. 
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Operační program Nadnárodní spolupráce
Operační program Nadnárodní spolupráce se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem 
veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního 
prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Program je rozdělen do několika zón. Česká republika patří spolu s Rakouskem, 
Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a částí Ukrajiny do zóny Střední Evropa14.  
Na projektu musí spolupracovat subjekty minimálně ze tří různých států.
Operačnímu programu jsou věnovány stránky www.central2013.eu.

Priorita 3. Odpovědné užívání životního prostředí

podporované aktivity:
Podporována je rekultivace bývalých důlních areálů a opuštěných městských periferií, příprava investic pro energeticky 
úsporná opatření ve velkých městech, technologie v oblasti odpadového hospodářství, příprava investic v oblasti 
vodohospodářství, společné akce na propagaci čistších výrobních procesů v průmyslu apod.

způsobilý žadatel:
obec, příspěvková organizace, škola, nezisková organizace, podnikatelský subjekt

výše podpory:
až 85 %
minimálně 1 mil. EUR, maximálně 5 mil. EUR

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

kontaktní údaje:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
www.mmr.cz

14 Převzato z webových stránek www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-nadnarodni. 
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KOMUNITáRNí PROgRAMy
Komunitární programy jsou financovány přímo z rozpočtu Evropské unie a za jejich správu zodpovídá Evropská komise nebo 
specializované agentury, které Evropská komise zřídila. Projekty ucházející se o podporu z těchto programů by měly být 
v evropském kontextu inovativní a do jejich přípravy a realizace by měly být (v řadě případů musí být) zapojeny subjekty 
z více zemí. Komunikace s poskytovatelem dotace obvykle probíhá v angličtině.
Přehled komunitárních programů je dostupný na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/grants 
a na stránkách Ministerstva financí ČR www.mfcr.cz (záložka EU a zahraničí, odkaz Finanční vztahy k EU).

EVROPSKé PROgRAMy | KOMUNITÁRNí PROgRAMy
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LIFE+
Program LIFE+ je komunitárním programem zaměřeným výhradně na oblast životního prostředí, za který zodpovídá generální 
ředitelství Evropské komise pro životní prostředí. Kontaktním místem v ČR je Ministerstvo životního prostředí.
Program je rozčleněn do tří částí: LIFE+ Příroda a biodiverzita, LIFE+ Politika a správa životního prostředí, LIFE+ Informace 
a Komunikace.
Výzvy k podání žádostí o podporu jsou vyhlašovány ročně, příjem žádostí obvykle probíhá na podzim.
Komplexní informace o programu LIFE+ jsou dostupné na stránkách http://ec.europa.eu/environment/life

podporované aktivity:
Podporovány jsou investice do území Natura 2000, ochranářské aktivity zaměřené na ptáky a jejich stanoviště, opatření 
pro posílení biodiverzity. Prostředky jsou dále určeny na rozvoj inovativních technologií, metod a nástrojů monitorování 
(např. lesů, kvality vod, znečištění apod.) a na realizaci osvětových kampaní k problematice životního prostředí a ochrany 
přírody a biodiverzity.

způsobilý žadatel:
obec, příspěvková organizace, škola, nezisková organizace, podnikatelský subjekt

výše podpory:
až 75 % u projektů zaměřených na ochranářské aktivity zvláště ohrožených druhů a aktivity realizované na území Natura 2000
až 50 % u ostatních projektů

způsob proplácení:
Úspěšným žadatelů je po podpisu smlouvy o grant zaslána záloha ve výši 40 % dotace, v polovině realizace projektu 
proběhne průběžná platba ve výši 30 % dotace, zbývající část je poskytovatelem dotace uhrazena po obdržení a kontrole 
závěrečné zprávy projektu. U malých projektů (projekty kratší než 2 roky nebo s výší podpory do 300 tis. €) je propláceno 
50 % dotace při podpisu smlouvy a zbývajících 50 % až po realizaci projektu.

kontaktní údaje:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor fondů EU
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
www.env.cz
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Ekoinovace
Program Ekoinovace je zaměřen na podporu nových a integrovaných přístupů v oblasti environmentálního managementu,  
na vytváření výrobků, procesů a služeb šetrných k životnímu prostředí, na zavádění ekoinovativních aktivit do podniků. 
Program řídí Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace ve spolupráci s generálním ředitelstvím pro životní 
prostředí. Kontaktním místem pro ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Programu jsou věnovány webové stránky http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/. Základní informace o programu 
v českém jazyce jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cip.

podporované aktivity:
Podporována je ekologizace úřadů, firem a výrobních procesů (zejména ve stavebnictví a potravinářství). Prostředky je 
možné získat na opatření ke snížení či eliminaci odpadů, systémy zpracování a recyklace odpadů, využívání inovativních 
obalových materiálu v potravinářství (biologicky rozložitelné plasty apod.), změny technologií vedoucí ke snížení emisí 
CO2 a organických těkavých látek, inovativní systémy hospodaření s vodou v budovách, využívání obnovitelných 
a druhotných zdrojů energie apod.

způsobilý žadatel:
obec, příspěvková organizace, škola, nezisková organizace, podnikatelský subjekt

výše podpory:
až 60 % v případě podnikatelského subjektu
až 50 % pro ostatní subjekty

kontaktní údaje:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
www.mpo.cz
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Inteligentní energie pro Evropu II
Program Inteligentní energie pro Evropu II je zaměřen na úspory a efektivní využívání energetických zdrojů 
ve stavebnictví, podnikání a dopravě. Program řídí Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace ve spolupráci 
s generálním ředitelstvím pro energii a dopravu, kontaktním místem pro ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Program je rozčleněn do tří oblastí označených SAVE (úspory energie), ALTENER (nové a obnovitelné zdroje energie) a STEER 
(efektivní využívání energie v dopravě).
Výzvy k podání žádostí o podporu jsou vyhlašovány ročně. O podporu se mohou ucházet pouze projekty skupiny minimálně 
tří nezávislých subjektů založených ve třech různých zemích zapojených do programu Inteligentní energie pro Evropu II.
Komplexní informace o programu Inteligentní energie pro Evropu II jsou dostupné na stránkách http://ec.europa.eu/energy/intelligent. 
Základní informace o programu v českém jazyce jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice.

podporované aktivity:
Podporovány jsou projekty zaměřené na úspory energie v budovách a v průmyslové výrobě, na využívání obnovitelných 
a druhotných zdrojů energie, zefektivnění přepravy. Prostředky jsou poskytovány i na vzdělávací a osvětové akce 
zaměřené na problematiku energie a energetických zdrojů.

způsobilý žadatel:
obec, příspěvková organizace, podnikatelský subjekt, nezisková organizace, škola

výše podpory:
až 75 %

kontaktní údaje:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
www.mpo.cz
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FINANČNí MECHANISMUS EVROPSKéHO 	
HOSPODářSKéHO PROSTORU A NORSKA
Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala Česká republika přístup k čerpání prostředků Finančního mechanismu Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu. Pomoc je určena pro ekonomicky slabší země v Evropském 
hospodářském prostoru, a to prostřednictvím grantů na investiční a rozvojové projekty ve schválených prioritních oblastech 
(např. uchování evropského kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů apod.).15

Národním kontaktním místem je Ministerstvo financí ČR. Část prostředků je poskytována prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti (NROS). Jde o tzv. blokový grant určený na podporu neziskového sektoru.
Informace o finančních mechanismech jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz  
(záložka EU a zahraničí, odkaz Zahraniční pomoc) a na webových stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti  
www.nros.cz/programy-nros/blokovy-grant.
Poskytování pomoci je plánováno na pětiletá období. V aktuálním období (2004−2009) nebude již vyhlašována žádná výzva 
pro oblast ochrany životního prostředí. Čerpání prostředků z těchto finančních mechanismů by ale mělo pokračovat 
i v následujících letech. Konkrétní podmínky budou upřesněny.

kontaktní údaje:
Ministerstvo financí
Centrum pro zahraniční pomoc
Letenská 15, 118 10  Praha 1
Tel.: +420 257 041 111
www.mfcr.cz
Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 227 217 211
www.nros.cz

15 Převzato z publikace Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norský finanční mechanismus pro období 2004–2009. Uloženo  
na www.mfcr.cz. 

EVROPSKé PROgRAMy | FINANČNí MECHANISMUS EVROPSKéHO HOSPODÁŘSKéHO PROSTORU A NORSKA

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska.html
http://www.nros.cz/programy-nros/blokovy-grant
http://www.mfcr.cz
http://www.nros.cz
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska.html
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ŠVýCARSKý FINANČNí MECHANISMUS
V prosinci roku 2007 byla mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací podepsána Rámcová dohoda o implementaci 
Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.  
Na základě této dohody bude České republice poskytnuto více než 109 mil. CHF. Finanční podpora bude určena např.  
na rozvoj okrajových nebo znevýhodněných regionů, modernizaci soudnictví, podporu malých a středních podniků, posílení 
zdravotní péče pro seniory a hendikepované, zlepšení životního prostředí. Prostředky bude možné čerpat do roku 2011. 
Konkrétní podmínky budou upřesněny.
I tento finanční mechanismus počítá se zřízením blokového grantu na podporu neziskových organizací. Administrátor blokového 
grantu by měl být vybrán do konce roku 2008.
Informace o finanční pomoci Švýcarska jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz (záložka EU 
a zahraničí, odkaz Zahraniční pomoc)

kontaktní údaje:
Ministerstvo financí
Centrum pro zahraniční pomoc
Letenská 15, 118 10  Praha 1
Tel.: +420 257 041 111
www.mfcr.cz

EVROPSKé PROgRAMy | KOMUNITÁRNí PROgRAMy | ŠVÝCARSKÝ FINANČNí MECHANISMUS

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fin_pomoc_svyc.html
http://www.mfcr.cz
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NáRODNí PROgRAMy

MINISTERSTVO ŽIVOTNíHO PROSTřEDí

MINISTERSTVO ZEMěDěLSTVí

MINISTERSTVO PRŮMySLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRO MíSTNí ROZVOJ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, MLáDEŽE A TěLOVýCHOVy
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NáRODNí PROgRAMy
Národní programy podpory, tedy programy financované ze státního rozpočtu České republiky, jsou obvykle vyhlašovány 
ročně. Podpora projektům v oblasti životního prostředí je poskytována zejména prostřednictvím Ministerstva životního 
prostředí. Problematice životního prostředí se věnují i vybrané programy Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Národní programy jsou obvykle určeny na akce menšího rozsahu, které jsou realizovány v průběhu jednoho roku − jednoho 
rozpočtového období státního rozpočtu. Obecně platí, že projekty, které čerpají podporu z operačních programů EU nemohou 
být současně financovány i z národních programů.
V přehledu níže jsou uvedeny podmínky pro rok 2008, resp. 2009 v případě programu Podpora projektů nestátních neziskových 
organizací a 2007 v případě Programu péče o urbanizované prostředí. Pravidla jednotlivých programů se mohou pro následující 
léta změnit.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNíHO PROSTřEDí

Podpora projektů nestátních neziskových organizací
Program vymezuje několik tematických oblastí, ve kterých je možné realizovat projekty:
A. Změna klimatu
B. Ochrana přírody a biologické rozmanitosti
C. životní prostředí a vlivy na lidské zdraví
D. Přírodní zdroje a odpady
E. Kvalita života, udržitelný rozvoj
F. Průřezová oblast (zahrnuje projekty, které pokrývají většinu výše uvedených tematických oblastí)
Samostatnou skupinou jsou pak tzv. koordinační projekty v oblasti ochrany přírody. Jedná se o projekty zaměřené na koordinaci 
aktivit a organizací v oblasti ochrany přírody.
Informace o programu jsou zveřejněny na webových stránkách www.mzp.cz (sekce Politika a nástroje ochrany žP, záložka 
Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi).

podporované aktivity:
Z programu je podporováno environmentální vzdělávání dětí a dospělých, vydávání odborných publikací, environmentální 
poradenství, zapojování veřejnosti do rozhodování, praktické činnosti v oblasti ochrany přírody apod. Projekty mohou 
být zaměřeny na libovolnou oblast uvedenou výše, tedy např. na udržitelnou spotřebu, předcházení vzniku odpadů,  
na ochranu vod a ovzduší, na mapování výskytu zvláště chráněných živočichů, obnovu krajiny, podporu biodiverzity aj.

způsobilý žadatel:
nestátní nezisková organizace

výše podpory:
70 %
maximálně 300 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

kontaktní údaje:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny (pro koordinační projekty v oblasti ochrany přírody)
Odbor environmentálního vzdělávání (pro ostatní projekty)
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
www.env.cz

■

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO žIVOTNíHO PROSTŘEDí | Podpora projektů nestátních neziskových organizací

http://www.mzp.cz/AIS/web.nsf/pages/dotace_nno
http://www.env.cz
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Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny měl od roku 2008 nahradit dříve vyhlašovaný Program revitalizace říčních 
systémů. Do data vydání této publikace (září 2008) konkrétní obsah a podmínky programu nebyly Ministerstvem životního 
prostředí zveřejněny. Dá se ale předpokládat, že v následujícím roce bude program již otevřen.

kontaktní údaje:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
www.env.cz

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO žIVOTNíHO PROSTŘEDí | Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

http://www.env.cz
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Poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí
Poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí (SFžP) se řídí směrnicí MžP č. 16/2006, resp. jejími Přílohami I 
a Přílohami II, které jsou ročně aktualizovány a obsahují detailní popis podporovaných aktivit a podmínky přidělení dotace. 
Pro rok 2008 byly vyhlášeny pouze výzvy pro podávání žádostí dle Příloh II, a to pouze pro žádosti fyzických osob, nepodnikatelů. 
Konkrétně se jedná o opatření:
1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické  
 osoby.
4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby
Informace o programu jsou dostupné na webových stránkách www.sfzp.cz/sekce/94/narodni-programy.

podporované aktivity:
Dotace je určena na instalaci kotle na biomasu (na dřevo, peletky, brikety z biomasy), tepelného čerpadla a solárních 
systémů na přitápění a ohřev teplé vody.

způsobilý žadatel:
fyzická osoba

výše podpory:
až 30 %, maximálně 60 tis. Kč pro tepelná čerpadla
až 50 %, maximálně 50 tis. Kč pro ostatní zařízení

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po instalaci zařízení.

kontaktní údaje:
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Tel.: +420 267 994 300
Zelená linka: 800 260 500
kontakt pro Plzeňský kraj:
Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 033 910
www.sfzp.cz

■

■

■

■

■
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http://www.sfzp.cz/sekce/94/narodni-programy
http://www.sfzp.cz
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Program péče o krajinu
Program péče o krajinu se zaměřuje na konkrétní opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, a to jak ve  zvláště chráněných 
územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, území NATURA 2000 apod.) − zahrnuto v Podprogramu 
péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti, tak v otevřené krajině − zahrnuto v Podprogramu péče o krajinu.
Informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách www.env.cz (sekce životní prostředí, odkaz Ochrana přírody 
a krajiny, záložka Finanční zdroje/Národní zdroje)

podporované aktivity:
Dotace je určena na podporu neinvestičních aktivit v oblasti ochrany krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny 
a podpory druhové rozmanitosti. Financována je např. obnova mezí, remízků, mokřadů, výstavba drobných poldrů, 
výsadba liniových porostů a solitérních dřevin, obnova přírodě blízkého lesa, ochrana památných a významných stromů, 
kosení travního porostu a rákosin v místech výskytu ohrožených druhů rostlin, živočichů apod. Podpora je dále poskytována 
na péči o zvláště chráněná území a ptačí oblasti (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, území 
NATURA 2000 apod.) a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v těchto územích.

způsobilý žadatel:
vlastník nebo nájemce pozemku

výše podpory:
až 100 %, popř. příspěvek na výměru

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu.

kontaktní údaje:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor péče o krajinu
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
www.env.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR − Středisko Plzeň
Malá 9, 304 01 Plzeň
Tel: 373 300 055
www.plzen.ochranaprirody.cz

■

■

■

■
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Program péče o urbanizované prostředí
Program péče o urbanizované prostředí nebyl v roce 2008 vyhlášen. Dá se ale předpokládat, že bude v následujících letech 
znovu otevřen, proto ho do tohoto přehledu pro úplnost zařazujeme. Uvedené podmínky byly platné pro rok 2007.
Informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách www.env.cz (sekce životní prostředí, odkaz Lidská sídla).

podporované aktivity:
Dotace je určena na zpracování studie proveditelnosti týkající se regenerace nebo založení významných ploch veřejné 
zeleně, izolační zeleně, břehové zeleně v rámci protipovodňových opatření nebo výstavby nových vodních ploch 
a vytvoření koncepčního řešení revitalizace ploch typu brownfields.

způsobilý žadatel:
vlastník nebo nájemce pozemku

výše podpory:
až 80 %

způsob proplácení:
Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu.

kontaktní údaje:
Ministerstvo životního prostředí
Oddělení ekologie lidských sídel a člověka
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
www.env.cz

■

■

■

■
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Revolvingový fond
Informace o Revolvingovém fondu jsou zveřejněny na webových stránkách www.env.cz/revolving.

podporované aktivity:
Z Revolvingového fondu je možné čerpat půjčky na zpracování dokumentace projektů předkládaných do Operačního 
programu životní prostředí (např. zpracování odborných posudků, žádosti o dotaci apod.), půjčky na realizaci projektů, 
které získaly podporu z Finančních mechanismů EHP a Norska, programů LIFE+ a půjčky pro malé obce do 2000 obyvatel 
na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací. Ve formě grantu je pak možné získat prostředky na rozvoj Místní agendy 21.

způsobilý žadatel:
obec, sdružení obcí, nestátní nezisková organizace, podnikatelský subjekt (pouze v případě půjčky)

výše podpory:
v případě půjčky maximálně 5 mil. Kč (úrok 1 % p.a.)
v případě grantu maximálně 2 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytována zálohovými platbami (20 % − 35 % − 35 % − 10 %). Závěrečných 10 % dotace je uhrazeno až po ukončení 
projektu.

kontaktní údaje:
Ministerstvo životního prostředí
Oddělení programů EU
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: +420 267 121 111
www.env.cz

■

■

■

■

■
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MINISTERSTVO ZEMěDěLSTVí
Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje celou řadu příspěvků na zemědělské hospodaření, hospodaření v lesích a pro oblast 
vod. Dále přispívá na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pravidla poskytování podpory jsou obvykle upravována 
ročně. Jejich úplné znění je dostupné na webových stránkách MZe. Obvykle se jedná o platby na plochu či jednotku. 
Administraci žádostí nejčastěji vyřizují místně příslušné Zemědělské agentury a Pozemkové úřady (ZAPÚ) Ministerstva 
zemědělství. Kontaktní údaje na jednotlivá pracoviště ZAPÚ jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství  
www.mze.cz (sekce Ministerstvo zemědělství, záložka Zemědělské agentury). V přehledu níže jsou uvedeny podmínky  
pro rok 2008. Pravidla jednotlivých programů se mohou pro následující léta změnit.

kontaktní údaje:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: +420 221 811 111
www.mze.cz

Poskytování finančních příspěvků na zemědělské hospodaření
Pravidla pro rok 2008 vymezují celkem 15 dotačních titulů. Vybíráme z nich jen ty s přímou vazbou na oblast životního 
prostředí.

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

podporované aktivity:
Poskytována je platba na plochu rybníků s výměrou nad 5 ha, která částečně kompenzuje újmy rybářským subjektům 
vzniklé zajišťováním vodohospodářských (zejména protipovodňových), sportovních a rekreačních funkcí rybníků. Získání 
příspěvku je podmíněno realizací řady opatření − např. udržováním akumulační schopnosti rybníka, omezením krmení 
ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy, odstraňováním sedimentu z loviště, omezením aplikace organických a minerálních 
hnojiv apod.

způsobilý žadatel:
zemědělský podnikatel

výše podpory:
maximálně 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za každé realizované opatření

způsob proplácení:
Příspěvek je proplacen po podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

■

■

■

■
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Poskytování finančních prostředků v oblasti vod
Pravidla pro rok 2008 vymezují několik programů podpor. Vybíráme z nich jen ty, do kterých mohou žádat i jiné subjekty  
než státní podniky.

Program 129 130 − Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

podporované aktivity:
Podporována je obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem 
obnovy zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací) a posílení jejich retenčních schopností. 
Dále jsou prostředky poskytovány na odbahnění zanesených rybníků (týká se rybníků s plochou od 1 do 30 ha)  
a na výstavbu vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.

způsobilý žadatel:
zemědělský podnikatel, který hospodaří na 20 a více hektarech vodní plochy

výše podpory:
až 100 % výdajů na stavební práce a technologické dodávky
v případě odbahnění až 210 Kč za 1 m3 odstraněného sedimentu

způsob proplácení:
Dotace je proplacena po podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

■

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVí | Poskytování finančních prostředků v oblasti vod
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Poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích
Příspěvky jsou určeny na:
A. obnovu lesů poškozených emisemi
B. obnovu, zajištění a výchovu porostů
D. ekologické a k přírodě šetrné technologie
H. úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu

podporované aktivity:
Dotace je nejčastěji poskytována formou příspěvku na plochu, sazenici nebo m3 odklizeného materiálu. Podporována je 
např. obnova lesů poškozených emisemi novou výsadbou, ochrana mladého lesního porostu, obnova porostů poškozených 
zvěří, vyklizování a přibližování dříví lanovkou nebo koněm, zpracování digitální formy lesního hospodářského plánu.

způsobilý žadatel:
vlastník nebo nájemce lesa na území národního parku

výše podpory:
dle typu poskytovaného příspěvku

způsob proplácení:
Příspěvky jsou poskytovány zpětně po splnění předmětu příspěvku.

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVí | Poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích
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Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
Program je rozčleněn do dvou podprogramů:

Podprogram 229 312 − Podpora výstavby vodovodů 
Podprogram 229 313 − Podpora výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod

podporované aktivity:
Podpora je určena na výstavbu veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů; výstavbu, dostavbu, rekonstrukci 
a intenzifikaci čistíren odpadních vod a hlavních kanalizačních sběračů a kanalizační sítě v obcích nad 2000 obyvatel; 
dostavbu kanalizačních systémů minimálně pro 200 obyvatel za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně 
čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí

výše podpory:
Podpora je poskytována ve formě dotace nebo úvěru.
dotace pro obce do 2000 obyvatel až 80 %
dotace pro ostatní subjekty až 65 % 

způsob proplácení:
Dotace je poskytována formou záloh, které jsou ročně vyučtovány.

■

■

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVí | Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
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MINISTERSTVO PRŮMySLU A OBCHODU

EFEKT
Program EFEKT je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, a to zejména v podnikatelské 
a veřejné sféře. Je rozčleněn do následujících oblastí:
A. Energetické plánování a management
B. Energetika
C. Obnovitelné a druhotné zdroje energie
D. Průmysl
E. Budovy
F. Energetické poradenství
g. Propagace
H. Mezinárodní spolupráce
I. Specifické a pilotní projekty vyhlášené formou tendrů
Informace o programu jsou zveřejněny na webových stránkách www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/programy-podpory-v-energetice.

podporované aktivity:
Z programu je možné financovat nákup nových osvětlovacích těles a řídících systémů veřejného osvětlení, zpracování 
průkazu energetické náročnosti budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2, výstavbu nízkoenergetické budovy, 
instalaci zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie, výstavbu malé vodní elektrárny, organizaci výstavy, 
semináře a konference v oblasti energetiky.

způsobilý žadatel:
obec, škola, podnikatelský subjekt

výše podpory:
35−50 % dle podporované oblasti

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

kontaktní údaje:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor elektroenergetiky
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111
www.mpo.cz

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO PRŮMySLU A OBCHODU | EFEKT
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MINISTERSTVO PRO MíSTNí ROZVOJ
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) do oblasti životního prostředí zasahuje podporou regionálního rozvoje, zejména pak 
poskytováním prostředků na obnovu venkovského prostoru.

Program obnovy venkova
Program je rozdělen do 3 dotačních titulů. Z pohledu péče o životní prostředí je zajímavý
dotační titul č. 1 − Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
dotační titul č. 2 − Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách www.mmr.cz/podpora-obnovy-venkova.

podporované aktivity:
Z programu je možné financovat obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravy 
veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci veřejného osvětlení, rekonstrukci nebo 
vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). 
U dotačního titulu 2 − Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci je podmínkou, aby výstupy projektu 
sloužily převážně dětem a mládeži a děti a mládež se na přípravě a realizaci projektu prokazatelně podílely.

způsobilý žadatel:
obec do 3 000 obyvatel, svazek obcí

výše podpory:
až 80 % celkových nákladů (dotační titul č. 1)
až 70 % celkových nákladů, maximálně 300 tis. Kč (dotační titul č. 2)

způsob proplácení:
Dotace je proplácena průběžně.

kontaktní údaje:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 111
www.mmr.cz

■

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO PRO MíSTNí ROZVOJ | Program obnovy venkova
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, MLáDEŽE A TěLOVýCHOVy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se oblasti životního prostředí věnuje podporou environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách.
Informace o dotačních programech MŠMT jsou dostupné na webové adrese www.msmt.cz/vzdelavani/dotace-granty-1.

Podpora EVVO ve školách
podporované aktivity:

Dotace je určena na projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizované v souladu se školními 
vzdělávacími programy. Prostředky je možné získat např. na exkurze, pobyt ve střediscích EVVO, besedy, semináře, 
školní soutěže, vzdělávání koordinátora EVVO, vybavení školy odbornou literaturou a pomůckami EVVO, úpravu nebo 
obnovu školního pozemku, skleníku a zimní zahrady.

způsobilý žadatel:
mateřská, základní, střední nebo základní umělecká škola

výše podpory:
až 100 %
maximálně 100 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

kontaktní údaje:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel.: +420 257 193 111
www.msmt.cz

■

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, MLÁDEžE A TĚLOVÝCHOVy | Podpora EVVO ve školách
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Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
působících v oblasti EVVO
Program je rozčleněn do tří oblastí − modulů.
Modul A1: Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky EVVO
Modul A2: Implementace EVVO uvedené v rámcových vzdělávacích programech do školních vzdělávacích programů
Modul A3: Vzdělávací a informační aktivity v EVVO

podporované aktivity:
Podporovány jsou projekty zaměřené na uplatňování různých inovativních forem výuky (např. projektová nebo 
víceúrovňová výuka, práce žáků v terénu, celoškolní aktivity, spolupráce několika škol apod.), na implementaci 
průřezových témat EVVO do školních vzdělávacích plánů a organizaci vzdělávacích akcí pro odborné metodiky EVVO 
(semináře, exkurze apod.).

způsobilý žadatel:
nestátní nezisková organizace

výše podpory:
až 100 %
maximálně 350 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

kontaktní údaje:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel.: +420 257 193 111
www.msmt.cz

■

■

■

■

■

NáRODNí PROgRAMy | MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, MLÁDEžE A TĚLOVÝCHOVy |Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti EVVO

http://www.msmt.cz
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Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007–2013)

KRAJSKé PROgRAMy
Do této publikace jsou zařazeny pouze programy Plzeňského kraje. Krajské programy podpory jsou vyhlašovány ročně, obvykle 
na přelomu kalendářního roku. Podpora projektů v oblasti životního prostředí je poskytována prostřednictvím Odboru životního 
prostředí, Odboru regionálního rozvoje a okrajově i prostřednictvím Odboru cestovního ruchu a propagace.
V přehledu níže jsou uvedeny podmínky pro rok 2008. Pravidla jednotlivých programů se mohou pro následující léta změnit.
Přehled dotačních titulů Plzeňského kraje je zveřejněn na webové adrese www.plzensky-kraj.cz (sekce Dotace).

KRAJSKé PROgRAMy

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=716
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ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTřEDí

Poskytování prostředků na ekologické projekty
Program zahrnuje několik dílčích dotačních titulů:
1. Podpora projektů v oblasti vodohospodářské
2. Podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství
3. Podpora projektů na využití obnovitelných zdrojů energie
4. Podpora projektů v oblasti ekologizace zdrojů vytápění
5. Podpora environmentálního poradenství
6. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
7. Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny

podporované aktivity:
Dotace je poskytována na zpracování projektové dokumentace a realizaci konkrétních akcí a opatření zaměřených  
na ochranu životního prostředí. Prostředky je možné získat např. na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 
a rekonstrukci veřejných vodovodů, úpraven pitné vody a zdrojů pitné vody, pro výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci 
ČOV, pro protipovodňová opatření, výstavbu sběrného dvora a kompostárny, pro pořízení tepelného čerpadla a solárních 
systémů, pro výměnu zdroje vytápění pevnými palivy jiným ekologickým spalovacím zdrojem apod. Podporována je 
i výstavba a údržba naučných stezek, ochrana přírodních biotopů a významných krajinných prvků a environmentální 
poradenská činnost pro veřejnost.

způsobilý žadatel:
obec, nezisková organizace, fyzická a právnická osoba působící na území kraje v oblasti ochrany zvířat a životního 
prostředí

výše podpory:
až 50 %, max. 100 až 200 tis. Kč v případě tvorby projektové dokumentace
až 90 %, max. 100 tis. Kč v případě realizace konkrétních opatření a EVVO

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

kontaktní údaje:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

■

■

■

■

■

KRAJSKé PROgRAMy | ODBOR žIVOTNíHO PROSTŘEDí | Poskytování prostředků na ekologické projekty
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Ochrana vod a zásobování pitnou vodou
Program je rozčleněn do dvou částí:
a) oblast ochrany vod − výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a kanalizací
b) oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou − výstavba a rekonstrukce veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských  
 objektů

podporované aktivity:
Dotace je určena na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ČOV a kanalizací a na výstavbu a rekonstrukci veřejných 
vodovodů a souvisejících vodárenských objektů.

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury vlastněná z více než 50 % obcemi

výše podpory:
až 70 %
maximálně 5 mil. Kč

způsob proplácení:
90 % dotace je poskytnuto při podpisu smlouvy o dotaci, zbylá část je doplacena po doložení, že celá výše dotace byla 
proinvestována.

kontaktní údaje:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

■

■

■

■

■
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Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
Příspěvky jsou určeny na:
A. obnovu lesů poškozených emisemi
B. obnovu, zajištění a výchovu porostů
D. ekologické a k přírodě šetrné technologie
H. úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu

podporované aktivity:
Dotace je nejčastěji poskytována formou příspěvku na plochu, sazenici nebo m3 odklizeného materiálu. Podporována je 
např. obnova lesů poškozených emisemi novou výsadbou, prořezávky a předmýtní úmyslná těžba, rekonstrukce porostů 
poškozených zvěří, vyklizování a přibližování dříví lanovkou nebo koněm, zpracování digitální formy lesního hospodářského 
plánu.

způsobilý žadatel:
vlastník nebo nájemce lesa mimo území národních parků

výše podpory:
dle typu poskytovaného příspěvku

způsob proplácení:
Příspěvky jsou poskytovány zpětně po splnění předmětu příspěvku.

kontaktní údaje:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

■

■

■

■
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ODBOR REgIONáLNíHO ROZVOJE

Program stabilizace a obnovy venkova
Program tvoří tři části:
část A) akce v rámci jedné obce
část B) integrované projekty více obcí
část C) tvorba dokumentace

podporované aktivity:
Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku obcí  
a na zpracování územně plánovací dokumentace a odborného posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí a území 
NATURA 2000. Podporu tedy mohou získat projekty zaměřené např. na výstavbu či opravu kanalizační a vodovodní sítě, 
opravu veřejného osvětlení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, plynofikaci, výsadbu a obnovu veřejné zeleně, 
likvidaci skládky, výstavbu sběrného dvora, tvorbu a změnu územního plánu apod.

způsobilý žadatel:
obec, pro části A) a C) omezeno na obec do 2000 obyvatel

výše podpory:
pro část A) až 60 %, maximálně 500 tis. Kč
pro část B) až 60 %
pro část C) až 80 %, maximálně 300 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

kontaktní údaje:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

■

■

■

■

■
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ODBOR CESTOVNíHO RUCHU A PROPAgACE

Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu
podporované aktivity:

Z programu je možné financovat akce zaměřené na environmentálně šetrný cestovní ruch − např. rozvoj řemesel  
na venkově, tvorbu místních nebo regionálních tradičních výrobků, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, obnovu 
a výstavbu orientačních značení, naučných stezek apod.

způsobilý žadatel:
fyzické a právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací Plzeňského kraje

výše podpory:
až 50 %
maximálně 200 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

kontaktní údaje:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor cestovního ruchu a propagace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

■

■

■

■

■

KRAJSKé PROgRAMy | ODBOR CESTOVNíHO RUCHU A PROPAgACE | Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu

http://www.kr-plzensky.cz
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NADAČNí PROgRAMy
Podporu pro projekty v oblasti životního prostředí poskytují i nadace a nadační fondy. Prostředky, které lze takto získat jsou 
omezeny na realizaci aktivit neziskového charakteru. žadateli často mohou být pouze obce, školy a neziskové organizace 
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, popř. církve).
Do této publikace jsme zahrnuli pouze výběr z nadačních programů. Ucelenější přehled těchto programů je dostupný 
např. na stránkách www.granty.ecn.cz a http://dbfz.neziskovky.cz.
Dotační programy nadací jsou obvykle vyhlašovány ročně. Níže jsou uvedeny podmínky pro rok 2008. Pravidla jednotlivých 
programů se mohou pro následující léta změnit.

NADAČNí PROgRAMy

http://www.granty.ecn.cz
http://dbfz.neziskovky.cz
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NADAČNí FOND ZELENý POKLAD
Zřizovatelem Nadačního fondu Zelený poklad je město Plzeň. Posláním fondu je podporovat projekty zaměřené na ochranu 
přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu dětí, mládeže a široké veřejnosti. Podpora je určena 
zejména projektům realizovaným na území Plzně.
Nadační fond Zelený poklad rozděluje finanční prostředky ve třech základních programech − Zelené školní zahrady, Základní 
grantový program a Ekonaut.
Více informací o programech NF Zelený poklad je k dispozici na webových stránkách www.zelenypoklad.org (sekce 
O grantech).

kontaktní údaje:
Nadační fond Zelený poklad
CpKP Západní Čechy
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel.: +420 777 793 726
www.zelenypoklad.org

Zelené školní zahrady
Program Zelené školní zahrady poskytuje prostředky na přeměnu tradiční školní zahrady na přírodě blízké prostředí a její 
využití v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Podpora je poskytována na celém území Plzeňského kraje.

způsobilý žadatel:
škola, školské zařízení, nezisková organizace

výše podpory:
až 200 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

■

■

■

NADAČNí PROgRAMy | NADAČNí FOND ZELENÝ POKLAD | Zelené školní zahrady

http://www.zelenypoklad.org/index2.php?id=5
http://www.zelenypoklad.org
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Základní grantový program
Základní grantový program podporuje projekty zaměřené na území města Plzně. Projekty se mohou zaměřovat jak na přímé 
realizace (např. opatření v oblasti ochrany přírody, úprava veřejných prostranství), tak na projekty ekologické výchovy.

způsobilý žadatel:
škola, školské zařízení, nezisková organizace

výše podpory:
až 200 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

Ekonaut
Z prostředků programu Ekonaut je možné financovat aktivity a projekty mladých lidí, které jsou zaměřené na zlepšování 
životního prostředí na území města Plzně. Může jít například o environmentální vzdělávání veřejnosti nebo dětí, zavádění 
třídění odpadů na škole, pořádání školních konferencí s ekologickou tématikou, odstranění nelegální skládky, vydávání 
ekologického školního časopisu apod.

způsobilý žadatel:
škola, školské zařízení, nezisková organizace, fyzická osoba nepodnikající

výše podpory:
až 200 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

■

■

■

■

■

■

NADAČNí PROgRAMy | NADAČNí FOND ZELENÝ POKLAD | Základní grantový program • Ekonaut
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NADACE PARTNERSTVí
Nadace Partnerství podporuje projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Pomáhá zejména nevládním 
organizacím a obcím v péči o životní prostředí. Zaměřuje se také na mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech 
veřejných. Nadace partnerství poskytuje celou řadu grantů. Mezi nejznámější patří Základní grantový program a Strom 
života.
Komplexní informace o programech Nadace Partnerství jsou uvedeny na webových stránkách www.nadacepartnerstvi.cz 
(sekce granty).

kontaktní údaje:
Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
Tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz

NADAČNí PROgRAMy | NADACE PARTNERSTVí

http://www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz
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Základní grantový program
Základní grantový program je zaměřen na podporu aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní účast občanů 
a jejich sdružení na věcech veřejných. Prostředky je možno získat např. na projekty usnadňující zapojení občanského sektoru 
do přípravy územních plánů, na právní a odbornou asistenci místním sdružením pro ochranu životního prostředí nebo ochranu 
cenných přírodních lokalit před neuváženou výstavbou.

způsobilý žadatel:
nezisková organizace

výše podpory:
až 200 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

Strom života
Cílem programu Strom života je prostřednictvím výsadeb stromů motivovat širokou veřejnost k aktivnímu zapojení se  
do péče o krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec. Program zahrnuje řadu podprogramů − např.  
Pro přírodu (výsadba v otevřené krajině) a Místo pod stromy (obnova sídelní zeleně).

způsobilý žadatel:
obec, svazek obcí, nezisková organizace

výše podpory:
dle jednotlivých podprogramů

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta formou zálohy, která je po realizaci projektu vyúčtována.

■

■

■

■

■

■

NADAČNí PROgRAMy | NADACE PARTNERSTVí | Základní grantový program • Strom života
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NADACE PROMěNy
Nadace PROMĚNy se zaměřuje na podporu rozvoje městské veřejné zeleně. Poskytuje prostředky na projekty výstavby 
a obnovy městských parků a zanedbaných a nevyužívaných veřejných prostranství, které respektují ráz krajiny a nabízejí 
nové volnočasové aktivity občanům všech generací. Výzva je vyhlašována jednou za dva roky.
Informace o grantovém programu jsou zveřejněny na webových stránkách www.nadace-promeny.cz (sekce granty).

způsobilý žadatel:
obce s 4−20 tis. obyvatel

výše podpory:
až 90 %, maximálně 25 mil. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytována průběžně.

kontaktní údaje:
Nadace PROMĚNy
Nad Kocínkou 55, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 234 768 001
www.nadace-promeny.cz

■

■

■

NADAČNí PROgRAMy | NADACE PROMĚNy

http://www.nadace-promeny.cz/cz/web/granty/index.html
http://www.nadace-promeny.cz
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NADACE VIA
Nadace VIA je zaměřena na rozvoj občanských sdružení, spolků a občanských iniciativ, na podporu spolupráce mezi neziskovými 
organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli. Nadace spravuje celou řadu programů. Oblasti životního prostředí se 
nejvíce týká program Pomáháme lidem zlepšovat prostředí, kde žijí.

Pomáháme lidem zlepšovat prostředí, kde žijí
Podporovány jsou projekty obnovy a výstavby veřejných prostranství (parky, návsi, náměstí, dvory činžovních domů apod.) 
se zapojením místních občanů do plánovacího procesu a samotné výstavby. Součástí programu je kromě poskytnutí finančních 
prostředků také pomoc konzultanta, který pomáhá realizátorům v průběhu celého projektu, a tři semináře tematicky 
zaměřené na plánování s veřejností, získávání financí z místních zdrojů a na zapojení dobrovolníků během výstavby.
Informace o programu jsou zveřejněny na webových stránkách www.nadacevia.cz/granty.shtml.

způsobilý žadatel:
obec do 2000 obyvatel, příspěvková organizace, škola, neziskové organizace

výše podpory:
až 200 tis. Kč

způsob proplácení:
Dotace je poskytnuta ve dvou splátkách. První, obvykle ve výši 70 tis. Kč, je poskytnuta po podpisu smlouvy o udělení 
nadačního příspěvku, zbývající část po předání průběžné zprávy o realizaci projektu.

kontaktní údaje:
Nadace VIA
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 233 113 370
www.nadacevia.cz

■

■

■

NADAČNí PROgRAMy | NADACE VIA | Pomáháme lidem zlepšovat prostředí, kde žijí

http://www.nadacevia.cz/granty.shtml
http://www.nadacevia.cz
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PROgRAMy PODPORy DLE ŽADATELE	
(u každého programu je vyznačeno, kdo je způsobilým žadatelem o podporu z daného programu)

Obec, svazek 
obcí

Příspěvková 
organizace

Škola, školské 
zařízení

Nezisková 
organizace

Podnikatelský 
subjekt

Fyzická osoba 
nepodnikající

OP životní prostředí ■ ■ ■ ■ ■ ■

OP Podnikání a inovace − program Eko-energie ■

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ■ ■ ■ ■ ■

Program rozvoje venkova ■ ■ ■ ■

OP Rybářství ■

ROP NUTS II Jihozápad ■ ■

Přeshraniční OP ČR − Svobodný stát Bavorsko ■ ■ ■ ■

OP Nadnárodní spolupráce ■ ■ ■ ■ ■

LIFE+ ■ ■ ■ ■ ■

Ekoinovace ■ ■ ■ ■ ■

Inteligentní energie pro Evropu II ■ ■ ■ ■ ■

Finanční mechanismus EHP a Norska16

Švýcarský finanční mechanismus17

Podpora projektů NNO ■

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny18

Poskytování prostředků ze SFžP ■

Program péče o krajinu ■ ■ ■ ■ ■ ■

Program péče o urbanizované prostředí ■ ■ ■

Revolvingový fond ■ ■ ■ ■ ■

16 Podmínky programu pro období po roce 2009 budou upřesněny.
17 Přesné podmínky programu nebyly k datu vydání publikace (září 2008) k dispozici.
18 Přesné podmínky programu nebyly k datu vydání publikace (září 2008) k dispozici.

PřEHLEDy | PROgRAMy DLE ŽADATELE
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PROgRAMy PODPORy DLE ŽADATELE	
(u každého programu je vyznačeno, kdo je způsobilým žadatelem o podporu z daného programu)

Obec, svazek 
obcí

Příspěvková 
organizace

Škola, školské 
zařízení

Nezisková 
organizace

Podnikatelský 
subjekt

Fyzická osoba 
nepodnikající

Poskytování finančních příspěvků na zemědělské hospodaření ■

Poskytování finančních prostředků v oblasti vod ■

Poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích ■ ■

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací ■

EFEKT ■ ■ ■

Program obnovy venkova ■

Podpora EVVO ve školách ■

Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti EVVO ■

Poskytování prostředků na ekologické projekty ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou ■ ■ ■

Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ■ ■ ■ ■ ■ ■

Program stabilizace a obnovy venkova ■

Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu ■ ■ ■ ■

Zelené školní zahrady ■ ■

Základní grantový program (NF Zelený poklad) ■ ■

Ekonaut ■ ■ ■

Základní grantový program (Nadace Partnerství) ■

Strom života ■ ■

Nadace PROMĚNy ■

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí ■ ■ ■ ■
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PROgRAMy PODPORy DLE PřEDMěTU PROJEKTU	
(u každého programu je vyznačeno, jaké aktivity je možné z daného programu financovat)

Vodohospo- 
dářská 

infrastruktura
Ovzduší

Úspora energií 
a obnovitelné 
zdroje energie

Nakládání 
s odpady

Ochrana 
přírody 

a krajiny

Veřejná 
prostranství

Vzdělávání 
a osvěta 
(EVVO)

OP životní prostředí ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OP Podnikání a inovace − program Eko-energie ■

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ■

Program rozvoje venkova ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OP Rybářství ■

ROP NUTS II Jihozápad ■

Přeshraniční OP ČR − Svobodný stát Bavorsko ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OP Nadnárodní spolupráce ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LIFE+ ■ ■

Ekoinovace ■ ■ ■

Inteligentní energie pro Evropu II ■ ■

Finanční mechanismus EHP a Norska19

Švýcarský finanční mechanismus20

Podpora projektů NNO ■ ■ ■ ■ ■

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny21

Poskytování prostředků ze SFžP ■

Program péče o krajinu ■

Program péče o urbanizované prostředí ■

Revolvingový fond ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

19 Podmínky programu pro období po roce 2009 budou upřesněny.
20 Přesné podmínky programu nebyly k datu vydání publikace (září 2008) k dispozici.
21 Přesné podmínky programu nebyly k datu vydání publikace (září 2008) k dispozici.

PřEHLEDy | PROgRAMy DLE PřEDMěTU PROJEKTU



�0

Zpět

Obsah▲

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007–2013)

PROgRAMy PODPORy DLE PřEDMěTU PROJEKTU	
(u každého programu je vyznačeno, jaké aktivity je možné z daného programu financovat)

Vodohospo- 
dářská 

infrastruktura
Ovzduší

Úspora energií 
a obnovitelné 
zdroje energie

Nakládání 
s odpady

Ochrana 
přírody 

a krajiny

Veřejná 
prostranství

Vzdělávání 
a osvěta 
(EVVO)

Poskytování fin. přísp. na zemědělské hospodaření ■

Poskytování finančních prostředků v oblasti vod ■ ■

Poskytování fin. prostř. na hospodaření v lesích ■

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů 
a kanalizací ■

EFEKT ■ ■

Program obnovy venkova ■ ■ ■ ■ ■

Podpora EVVO ve školách ■

Program na podporu činnosti NNO působících 
v oblasti EVVO ■

Poskytování prostředků na ekologické projekty ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou ■

Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ■

Program stabilizace a obnovy venkova ■ ■ ■ ■ ■

Program podpory rozvoje venkovského 
cestovního ruchu ■ ■ ■

Zelené školní zahrady ■ ■

Základní grantový program (NF Zelený poklad) ■ ■ ■

Ekonaut ■ ■ ■ ■ ■ ■

Základní grantový program (Nadace Partnerství) ■ ■

Strom života ■ ■

Nadace PROMĚNy ■

Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí ■

PřEHLEDy | PROgRAMy DLE PřEDMěTU PROJEKTU
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NěKOLIK SLOV O AUTORECH
ENVIC, o.s. je organizací, která se primárně zaměřuje na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 
a udržitelného rozvoje. V Plzni provozuje Environmentální informační centrum s těmito hlavními typy činností:
1. environmentální poradenství pro veřejnost
2. pořádání osvětových a vzdělávacích akcí v oblasti žP (přednášky, informační stánky, výstavy, vycházky, exkurze)

Občanské sdružení je v Plzeňském kraji spojeno především s projektem ENVIC (Environmentální informační centra Plzeňského 
kraje). Bylo realizátorem projektu i příjemcem dotace z EU (více informací o projektu naleznete na www.envic.cz). V rámci 
projektu vzniklo 8 environmentálních informačních center, působících ve všech okresech Plzeňského kraje. Projekt byl 
oficiálně ukončen v srpnu 2008. Za dva roky trvání projektu se podařilo oslovit téměř 32 000 osob na více než 390 akcích. 
Bylo vydáno 12 tematických sad informačních materiálů a vytvořeno 22 unikátních vzdělávacích programů.

Mimo projektu ENVIC se sdružení podílelo na organizaci mezinárodní konference „Ochrana klimatu − zkušenosti a výzvy  
ve vašem regionu“. Uspořádalo několik seminářů, které byly zaměřeny na financování projektů z  národních zdrojů a fondů 
EU, poskytlo poradenství konkrétním subjektům (obcím, fyzickým osobám, neziskovým organizacím).

Sdružení mimo své projektové záměry nabízí poradenství v celé problematice životního prostředí. Je schopno poskytovat 
konzultace i zpracovávat žádostí o dotace z fondů EU. Posuzuje tepelně izolační vlastnosti budov, měří teplotně − vlhkostní 
charakteristiky místností a povrchových teplot. Zajišťuje studie proveditelnosti obnovitelných zdrojů energie, zpracovává 
projekty fotovoltaických systémů apod.
K dispozici má rozsáhlou knihovnu určenou široké veřejnosti (literaturu půjčuje zdarma).
Organizuje programy pro všechna témata životního prostředí (kvalita ovzduší, energie, ochrana přírody…), terénní vycházky, 
exkurze, semináře zaměřené na získávání dotací z fondů EU a dalších zdrojů.
Nabízí vzdělávací a informační materiály vhodné pro akce související s problematikou životního prostředí (brožury, pracovní 
listy a kartičky pro děti, výstavní panely apod.).

kontaktní údaje:
ENVIC, občanské sdružení
Prešovská 8, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 220 323
E-mail: ic.plzen@envic.cz
www.envic-sdruzeni.cz

http://www.envic.cz
mailto:ic.plzen@envic.cz
http://www.envic-sdruzeni.cz


| Čím zateplit dům?

| Jak získat dotace z EU?

| Co jsou to BIO produkty?

|	Kam s nebezpečným odpadem?

| Kolik mohu ušetřit za energie?

|	Jak získat dotaci ze Státního 	
 fondu životního prostředí?

| Kde koupím produkty Fair Trade?

|	Jak mít zdravou vodu ve studni?

| Kam se zraněným živočichem?

|	Co je pasivní dům?

Informační 	
a poradenská centra 
najdete v každém 
okrese Plzeňského 
kraje. 
	
Vám nejbližší  
poradenské centrum 	
hledejte na 	
www.envic.cz,		
nebo volejte 	
infolinku: 	
���	��0	���

En
vi

ro
nm

en
tá

ln
í i

nf
or

m
ač

ní
 c

en
tr

a 
Pl

ze
ňs

ké
ho

 k
ra

je
 n

ab
íz

ej
í

Po
ra

de
ns

tv
í v

 ž
iv

ot
ní

m
 p

ro
st

ře
dí Potřebujete odpovědi na otázky týkající se životního 	

prostředí? Přijďte se zeptat, naši poradci jsou tu pro vás. 

Poradenství 	
poskytujeme 
zdarma. 



Zpět

NáPOVěDA
Přesun na následující stranu
–	 kliknutí	levým	tlačítkem	myši*
–	 stisknutí	klávesy	„Page	down“
–	 stisknutí	klávesy	„Šipka	dolů“
–	 stisknutí	klávesy	„Šipka	doprava“

Přesun na předcházející stranu
–	 kliknutí	pravým	tlačítkem	myši*
–	 stisknutí	klávesy	„Page	up“
–	 stisknutí	klávesy	„Šipka	nahoru“
–	 stisknutí	klávesy	„Šipka	doleva“

Krok zpět (na předchozí zobrazenou stranu)
–	 kliknutí	myši	na	šipku	s	popisem	„Zpět“	v	levém	horním	rohu	dokumentu

Přesun na Obsah
–	 kliknutí	myši	na	šipku	s	popisem	„Obsah“	v	patě	dokumentu

Přesun na Přehledy
–	 kliknutí	myši	na	šipku	s	popisem	„Přehledy“	v	patě	dokumentu

Interaktivní odkazy
–	 veškeré	světle	modré	podtržené	texty	jsou	interaktivní
–	 kliknutím	myši	na	příslušné	místo	dojde	k	přesunu	do	internetového		

okna	nebo	na	psaní	e-mailu	na	uvedenou	adresu,	eventuálně	k	odskoku	
na	odpovídající	stránku	nebo	pasáž	v	textu

Zrušení zobrazení na celou plochu
–	 stisknutí	klávesy	„ESC“

Znovuzobrazení na celou plochu
–	 stisknutí	klávesové	kombinace	„CTRL+L“

*	 pouze	pokud	je	aktivní	tato	volba	v	Acrobat	Readeru:
	 Soubor/Předvolby/Na	celou	obrazovku/zaškrtnuto	„Klepnutí	levým	tlačítkem	

přejde	o	stránku	dopředu;	pravým	tlačítkem	o	stránku	dozadu“
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