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Tematické cíle EU
Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného
využívání zdrojů
Investiční priorita: Zlepšování městského prostředí včetně
regenerace dříve zastavěných území (brownfields) a snížení
znečištění ovzduší (nařízení FS čl. 3 bod (c) písm. iv)
Tematický cíl 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování
překážek v klíčových síťových infrastrukturách
Investiční priorita: Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů
šetrnějších k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské
mobility, včetně říční a vodní dopravy, přístavů a
multimodálních propojení (nařízení o FS, čl. 3, odst. (d), bod ii.)

Strategie zvýšení podílu AD v dopravním
sektoru – EU
Strategie Evropa 2020 (Zavedení síťových infrastruktur pro
elektrickou mobilitu, snížení emisí CO2 u silničních vozidel)
Green Paper – Security of the Energy Supply
( 7% podíl alternativních paliv v dopravě do 2010)
European strategy on clean and energy efficient vehicles
(2010)
(návrh aktivit Komise k zajištění rozvoje AD)
White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area
– Towards a competitive and resource efficient transport
system
(do 2030 o polovinu snížit podíl konvenčních vozidel v

městské dopravě)

Strategie zvýšení podílu AD v dopravním
sektoru – ČR
 Dopravní politika ČR
 Státní politika životního prostředí ČR
 Národní program snižování emisí
 Národní program reforem

OPŽP 2014-2020 - Prioritní osa 2: Zlepšování
kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl: 2.1 Snížit celkovou expozici
obyvatelstva,
ekosystémů
a
vegetace
nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek
Aktivita: Pořízení vozidel na alternativní pohon
(kromě biopaliv) a výstavba související
infrastruktury
Typ příjemců: od ÚSC přes právnické osoby, výzkumné instituce až po organizační
složky státu

Vymezení alternativní dopravy
rozvoj infrastruktury alternativní dopravy
 výstavba nových veřejných plnících stanic alternativních paliv;
 rozšíření stávajících veřejných plnících a čerpacích stanic
alternativních paliv;
 výstavba a pořízení podnikových plnících stanic alternativních
paliv;
 výstavba sítě dobíjecích stanic v rámci projektů elektromobility
(společně s obměnou vozového parku).
obměna vozového parku alternativní dopravy
 instalace odlučovačů emisí u konvenčních pohonů;
 vozidla poháněná alternativními druhy paliv;
 hybridní vozidla (HV, PHV);
 vozidla s elektrickým pohonem;
 vozidla s vodíkovým pohonem.
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