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Speci�cký cíl 1.6

Posilování ochrany a  zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a  zelené infrastruk -
tury, a  to i  v městských oblastech, a  snižování 
všech forem znečištění

-

počtu kontaminovaných lokalit. Podpora těchto 
-

SPECIFICKÉ CÍLE OPŽP 2021–2027

specifických cílů.

Speci�cký cíl 1.1

Podpora energetické účinnosti a  snižování 
emisí skleníkových plynů

-
vání energetické náročnosti veřejných budov, 
aktivity zůstávají stejné, jedná se například 

-

Nadále se také očekává, že se bude pokračovat 

budov.

Speci�cký cíl 1.2

Podpora energie z  obnovitelných zdrojů v  sou-
ladu se směrnicí EU 2018/2001, včetně kritérií 
udržitelnosti stanovených v  této směrnici

-
novitelných zdrojů energie pro vytápění, chlazení 

-

čerpadlo, využívání biomasy nebo kombinovanou 
výrobu energie, dále sem patří solárně-termic -

obnovitelných zdrojů. Podpora by měla směřovat 
-

Součástí tohoto cíle jsou rovněž kotlíkové dota -
ce pro nízkopříjmové domácnosti.

Speci�cký cíl 1.3

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 
prevence rizika katastrof a  odolnosti vůči nim 
s přihlédnutím k  ekosystémovým přístupům

-

-
ních porostů, protipovodňová opatření včetně 
preventivních, hospodaření se srážkovou 

-

vzdělávacích environmentálních center.

Speci�cký cíl 1.4

Podpora přístupu k  vodě a  udržitelného 
hospodaření s  vodou

Operační program Životní prostředí bude 
-

struktury. Využijí ji hlavně obce, které potřebují 
vybudovat veřejné vodovody, úpravny vod, ka -

související infrastruktury.

Speci�cký cíl 1.5

Podpora přechodu na  oběhové hospodářství 
účinně využívající zdroje

potravinové banky, re-use centra, podporovány 

-

Výše jednotlivých alokací jsou pouze orientační, 
částky platí pro kurz 26  

Podpora opatření v  oblasti energetické 
účinnosti a  snižování emisí skleníkových 
plynů 

Podpora energie z  obnovitelných zdrojů  
v souladu se směrnicí EU 2018/2001, 
včetně kritérií udržitelnosti stanovených 
v uvedené směrnici 

Podpora přizpůsobení se změně klima -
tu, prevence rizika katastrof a  odolnosti 
vůči nim  s přihlédnutím k  ekosystémo -
vým přístupům 

Podpora přístupu k  vodě a  udržitelného 
hospodaření s  vodou 

Podpora přechodu na  oběhové hospo -
dářství účinně využívající zdroje  

Posilování ochrany a  zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a  zelené infra -
struktury , a  to i v městských oblastech, 
a snižování všech forem znečištění  
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