
OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Operační program Životní prostředí je jedním z programů, který bude v letech 2021–2027 
poskytovat prostředky z fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Fondu soudržnosti.

Program se bude zaměřovat na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, stejně jako na splnění 
mezinárodních závazků České republiky. Program cílí zejména na veřejný sektor. Podporu 
ale bude poskytovat i podnikatelům nebo domácnostem.

K ČEMU PROGRAM PŘISPĚJE?
• sníží energetickou náročnost veřejných budov 

a veřejné infrastruktury
• posílí využítí obnovitelných zdrojů energie ve veřejném 

sektoru
• změní zdroje vytápění v domácnostech
• pomůže adaptovat města, obce i krajinu na změnu 

klimatu
• zajistí připojení dalších obyvatel na vodovod 

a kanalizaci
• zlepší systém nakládání s odpady
• omezí znečištění ovzduší
• odstraní kontaminaci ze znečištěných lokalit
• podpoří biodiverzitu české přírody

Upozorňujeme, že program je ve fázi návrhu a všechny uvedené informace se ještě mohou 
měnit. Podrobné dokumenty naleznete na webu Ministerstva životního prostředí.

stav k 30. 11. 2020

Sledujte nás na našem Facebooku a Instagramu!

https://www.mzp.cz/cz/opzp_2021_2027


Specifický cíl Příklady podporovaných opatření Odhadovaná 
alokace

energetické 
úspory

• rekonstrukce budov veřejného sektoru se 
zaměřením na energetické úspory

• výstavba nových pasivních a plusových 
veřejných budov

12,2 mld. Kč 20 %

obnovitelné 
zdroje energie

• obnovitelné zdroje energie pro budovy 
veřejného sektoru a veřejnou infrastrukturu 

• výměna zdroje vytápění v domácnostech
7,0 mld. Kč 11 %

adaptace na 
změnu klimatu

• hospodaření se srážkovou vodou
• vodní a vegetační prvky
• protipovodňová opatření
• modernizace environmentálních center

10,2 mld. Kč 17 %

vodohospodářská 
infrastruktura

• výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod
• výstavba a modernizace vodovodů, úpraven 

vody a vodních zdrojů
14,1 mld. Kč 23 %

oběhové 
hospodářství

• kompostéry, RE-USE centra, potravinové banky 
a další opatření zaměřená na předcházení 
vzniku odpadů

• zlepšení systému sběru odpadů
• zařízení na materiálové nebo energetické 

využití odpadů

7,1 mld. Kč 12 %

biodiverzita, 
znečištění

• péče o chráněná území nebo druhy
• obnova přírodních stanovišť
• náhrada nebo rekonstrukce stacionárních 

zdrojů znečištění ovzduší
• odstranění kontaminace ze znečištěných 

lokalit

10,6 mld. Kč 17 %

NÁVRH ROZDĚLENÍ ALOKACE PROGRAMU€
Program poskytne celkovou podporu přibližně 2,3 mld. eur, tj. přes 60 mld. Kč. Program 
je  rozdělený do šesti specifických cílů, každý cíl pak má stanovený svůj podíl na celkové 
alokaci.
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Pozn.: V uvedené alokaci není zahrnutá částka určená na technickou pomoc, tj. náklady na administraci programu.
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