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Vážená paní starostko, pane starosto, milí přátelé samospráv,
jen krůček nás po hlasování v pátek 9. června dělí od definitivního úspěchu na poli navýšení příjmů obcí z RUD. Poslanci totiž
téměř jednoznačně schválili návrh, podle kterého by od příštího roku mohly obce dostávat v přepočtu na občana o více než
700 korun více. Zohledněny budou i obce zřizující školu či školku, neboť příslušný koeficient se zvyšuje o 2%. Nyní již zbývá
jen souhlas Senátu a podpis prezidenta.
Za tímto zdánlivě drobným úspěchem však stojí dva roky složitých jednání, které se zdaleka neodehrávaly jen na půdě
Ministerstva financí. Známé úsloví říká, že úspěch má vždy mnoho otců. Nelze očekávat, že by to v tomto případě bylo jinak.
Jsem však hluboce přesvědčen o tom, že bez zapojení naší organizace, členů vrcholného vedení, ale i množství jednotlivých
starostek a starostů, kteří komunikovali se zákonodárci, bychom ničeho nedosáhli.
S přáním příjemných dní

Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

2
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR ZLÍNSKÉHO KRAJE
KVE Velehrad
Starostové ze Zlínského kraje se setkali v rámci krajského shromáždění tentokrát na Velehradě. Kromě aktuálních informací z
činnosti SMS ČR, byla zástupcem ERÚ představena role a kompetence ERÚ ve věci prodeje energií a podobního prodeje.
Zástupcům obcí byl také prostřednictvím místopředsedy SMS ČR Jana Sedláčka představen právě probíhající projekt “Podpora
vzdělávání zástupců obcí 1. typu”. Foto z jednání na http://bit.ly/2sRT7DU

2
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
KVE Tvarožná Lhota
Krajské shromáždění SMS ČR Jihomoravského kraje se uskutečnilo 2. května ve Společenském domě v obci Tvarožná Lhota.
Krajské předsednictvo připravilo pro své kolegy příspěvky k tématům - RUD, EET, poznatky z kontrolní a dozorové činnosti
Ministerstva vnitra, komunikace starosty v krizových situacích. Pro zájemce byla připravena prohlídka ojedinělého projektu v
péči o seniory, který úspěšně funguje v obci Tvarožná Lhota. Pozdravit zúčastněné přišla i senátorka Parlamentu ČR Anna
Hubáčková, starostka obce Ratíškovice. Foto z jednání na http://bit.ly/2sf4ysH
/

3-4 MONITOROVACÍ VÝBOR OP ZAMĚSTNANOST
KVE za SMS ČR se zúčastnil Radim Sršeň
Zhodnocení dosavadní implementace OP Zaměstnanost bylo hlavním bodem dvoudenního jednání monitorovacího výboru
tohoto operačního programu. Místopředseda Radim Sršeň se aktivně zapojil do diskuse k veřejně prospěšným pracím. I přes
dobrou situaci na trhu práce jsou často na obcích v rámci VPP zaměstnáni občané, kteří velmi těžko hledají uplatnění na
trhu práce. Obce ovšem s těmito lidmi pracovat umí a tak SMS ČR požaduje, aby bylo možné takové lidi zaměstnat
opakovaně. Také byly představeny výzvy pro územně samosprávné celky, které se uskutečnily v loňském a letošním roce, a
které podporují vzdělávání zástupců nebo zavádění metod kvality na úřadech.

4
JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO PŘEDSEDNICTVA SMS ČR STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KVE Praha
Krajské předsednictvo Středočeského kraje se tentokrát sešlo nad zhodnocením a přípravou akcí pro členské obce SMS ČR.
Během roku 2017 již proběhly osobní jednání se členy Rady Středočeského kraje a také několik tematických seminářů. V
druhé polovině roku proběhne setkání Rady Středočeského kraje s obcemi a semináře na téma „Obce a EET“ a „Obce a
DPH“.

5
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR KRAJE VYSOČINA
KVE Jihlava
Krajské shromáždění SMS ČR Kraje Vysočina proběhlo 5. května v prostorách Krajského úřadu v Jihlavě. Starostové živě
diskutovali se zástupci odboru regionálního rozvoje o novém grantovém programu „Podpora venkovských prodejen“.
Z programu zaujal i dopolední odborný seminář k tématu voda v krajině, problémy s tvorbou místních akčních plánů a čerpání
dotací přes MAS. Foto z jednání na http://bit.ly/2sfmpzD

9
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
KVE Hořiněves
Řadu informací o dotačních možnostech, ale i drobnou změnu ve vedení našeho krajského sdružení, přineslo setkání starostů
našich členských obcí v Hořiněvsi. Změna nastala na postu místopředsedů, kdy povinnost účasti v celostátní Radě SMS ČR
přechází na místopředsedu Jana Kopelenta. Dále bylo doplněno krajské předsednictvo do počtu pěti členů, kdy řadové posty
obsadil starosta Nového Hrádku. V rámci krajského shromáždění proběhl také workshop „Rozvoj obcí a regionů
Královéhradeckého kraje“, který požádalo Centrum investic, rozvoje a vzdělávání – více informací na http://bit.ly/2t23N74

9
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II A IMPLEMENTACE MAP I
KVE za SMS ČR se zúčastnil Oldřich Vávra
V květnu proběhlo již 3. jednání k připravované výzvě MAP II, která bude navazovat na již započatou snahu o navázání
partnerství v území také na platformě školských zařízení. Zástupci OP VVV definovali problémy s realizací současného
partnerství u velkých ORP, které často velmi málo komunikují se školami v okolí. Výzva pro MAP II by měla být definitivně
schválená v říjnu tohoto roku, tak aby byla zachována návaznost práce projektových týmů v území.

9
SEMINÁŘ O STAVU SILNIC II. A III. TŘÍDY STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KVE Praha
V květnu se konal jeden ze seminářů pořádaných SMS ČR věnující se stavu silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji. Zástupci
kraje diskutovali se starosty stav a monitoring dopravní infrastruktury v kraji. Velkým problémem kraje je také výrazný nárůst
dopravy, který v letech 2010–2015 dosahoval 22%.

9
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR PARDUBICKÉHO KRAJE
KVE České Heřmanice
Na dopoledním setkání „SPOJUJEME VENKOV“ se k vzájemné diskusi nad vizí spolupráce partnerů ve venkovském prostoru
sešlo krajské předsednictvo SMS ČR Pardubického kraje s hejtmanem, zástupci krajské rady, mikroregionů a MAS.
Odpolední program pak patřil setkání starostů malých obcí s hejtmanem a poslanci. Přes 70 starostů diskutovalo s vedením
SMS ČR, vedením kraje i poslanci o problémech a vizích obcí v Pardubickém kraji.

10 SNIŽOVÁNÍ BYROKRATICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ
KVE za SMS ČR se zúčastnil Petr Žůrek
V květnu se uskutečnilo další jednání Antibyrokratické komise při Ministerstvu zemědělství zabývající se především
problematikou stavebního zákona a umísťování staveb v krajině. Důležitým tématem pro další jednání bude podpora
“začínajícího zemědělce”, tedy osob starších 40 let, které chtějí začít hospodařit na venkově, ale nesplňují podmínky “mladého
zemědělce”.

10 JEDNÁNÍ RADY A PŘEDSEDNICTVA SMS ČR
KVE Praha
Poprvé v nové regionální kanceláři v Praze se sešli členové Rady a Předsednictva SMS ČR ke svému jednání. Kromě schválení
Zprávy o činnosti za rok 2016, Zprávy o hospodaření za rok 2016 nebo Zprávy Dozorčí rady, byl na jednání pozván první z
kandidátů v prezidentské volbě pan profesor Jiří Drahoš. Ostatní relevantní kandidáti budou pozváni během tohoto roku na
další jednání Předsednictva. Foto z jednání na http://bit.ly/2rUgOxS

11 JEDNÁNÍ K AKTUALIZACI ZÁSAD URBÁLNÍ POLITIKY
KVE za SMS ČR se zúčastnil Zbyněk Růžička
Nadále probíhá aktualizace důležitého dokumentu pro rozvoj městského prostředí – Zásady urbální politiky. Tento dokument,
na jehož aktualizaci se aktivně podílejí také zástupci SMS ČR, definuje socioekonomické trendy urbálního prostředí a také
stanovuje zacílení integrovaných nástrojů pro toto území – konkrétně se jedná o ITI a IPRÚ. Kromě současného stavu je také
v dokumentu nastíněn rozvoj urbálního území po roce 2020 (resp. 2023).

11 KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR JIHOČESKÉHO KRAJE
KVE Sudoměřice u Bechyně
Na krajském shromáždění byly starostům představeny aktuality k činnosti SMS ČR – především legislativní proces schvalování
změny RUD, nebo návod jak má obec přistupovat ke kolektivním správcům autorských poplatků OSA. Dále byly představeny
aktuality z činnosti MAS v Jihočeském kraji a hovořilo se také o tématu EET ve vztahu ke spolkům.

11 KOMISE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU A LEGISLATIVU RADY AKČR
KVE za SMS ČR se zúčastnil Jan Sedláček
Jako partner Asociace krajů ČR se náš zástupce zúčastnil také zasedání Komise pro veřejnou správu a legislativu. Velmi
důležitým tématem jednání bylo odměňování zastupitelstev. Přítomní jednali především o dalších úpravách koeficientů
uvolněných členů zastupitelstva a o disproporcích mezi odměňováním uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev.

11 MONITOROVACÍ VÝBOR OP VVV
KVE za SMS ČR se zúčastnil Petr Halada
V rámci jednání
JEDNÁNÍ
Monitorovacího
K LOTERIJNÍMU
výboru OP VVV
ZÁKONU
naše sdružení doplnilo své připomínky pro připravovanou výzvu „Budování
kapacit pro rozvoj škol II“. Tato výzva bude vyhlášena do 29. září 2017 a mezi její podporované aktivity patří: řízení projektu,
za SMS ČR
se zúčastnil
Stanislav
Polčák
formativní hodnocení,
vzdělávání
vedoucích
pedagogických
pracovníků, rozvoj klíčových kompetencí nebo podpora učitelů
cizího jazyka.

SRP

17 PŘEDÁVÁNÍ CEN “PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD”
KVE za SMS ČR se zúčastnil Jan Sedláček
V BenešověJEDNÁNÍ
se uskutečnilo
K LOTERIJNÍMU
vyhlášení 2. ročníkuZÁKONU
soutěže „Přívětivý úřad“ vyhlašované Ministerstvem vnitra. Jsme velmi rádi,
že na krásném třetím místě se umístilo naše členské město Valašské Klobouky. Cílem soutěže je mapovat a hodnotit kvalitu a
SMSnabízených
ČR se zúčastnil
Polčák
přívětivost za
služeb
městskýmiStanislav
úřady obcí
s rozšířenou působností. Foto ze slavnostního předávání na
http://bit.ly/2stuBeH
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19 EVALUACE MAP A PŘÍPRAVA MAP II
KVE Za SMS ČR se zúčastnil Petr Halada
Zástupci MŠMT
JEDNÁNÍ
a regionálních
K LOTERIJNÍMU
partnerů se v květnu
ZÁKONU
sešli při evaluačním setkání Místních akčních plánů vzdělávání, které jsou
realizovány v území během let 2016–2018. Výstupy tohoto jednání jsou zároveň doporučením pro řídící orgán, který
za SMS
ČR se zúčastnil
Polčák
připravuje výzvy
pro pokračování
navázanéStanislav
spolupráce škol.
Nově bude cílem této spolupráce také větší zapojení samospráv,
jakožto zřizovatelů MŠ a ZŠ, při procesu plánování strategického konceptu daného území v oblasti školství.
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23 PRACOVNÍ SKUPINA AGROTURISTIKA
KVE za SMS ČR se zúčastnil Luděk Beneš
Jednalo se o
zadruhé
SMSsetkání
ČR seodzúčastnil
ustanoveníStanislav
této pracovní
Polčák
skupiny. Ministerský rada Kateřina Buzková přivítala přítomné a
představila zástupce firmy, která zpracovává podklady a části analytické části Koncepce rozvoje agroturistiky. Zástupci firmy
hovořili o zpracovaných podkladech a čelili řadě otázek od členů PS. Přítomní se shodli, že je potřeba řadu podkladů upravit a
doplnit. Po přestávce následoval blok zaměřený na diskuzi a finalizaci definice agroturistiky, která bude v koncepci využita.
Dále členové PS diskutovali a postupně tvořili SWOT analýzu.
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24 PRACOVNÍ SKUPINA K MOŽNÉ ZMĚNĚ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV
KVE Za SMS ČR se zúčastnil Jan Outlý
JEDNÁNÍ
K LOTERIJNÍMU
ZÁKONU
Tato expertní
pracovní skupina
je složená z odborníků,
kteří se v českém akademickém prostředí věnují oblasti volebních
systémů a lokální politiky. Tito odborníci připravili tři varianty možného modelu voleb do obecních zastupitelstev. Jako
za SMS
se zúčastnil
Polčák
nejpřijatelnější
se jeví ČR
varianta
„ProměnlivěStanislav
smíšený systém
se zachováním stávající podoby hlasování“, ve kterém se poměr
mandátů rozdělovaných poměrným a většinovým systémem proměňuje v závislosti na způsobu hlasování samotných voličů v
dané obci. Oproti stávajícímu systému se z pohledu voliče v podstatě nic nemění. Podoba lístku zůstává, až na drobné rozdíly,
stejná, způsob hlasování na volebním lístku je taktéž obdobný. Zásadním způsobem se však mění převod hlasů na mandáty,
který je transparentnější a spravedlivější.
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24-26 UNIVERZITA STAROSTY 2014
KVE Trnava u Zlína
Součástí projektu
JEDNÁNÍ
SMS ČRKpodpořeného
LOTERIJNÍMU
ze zdrojů
ZÁKONU
OP Z (http://bit.ly/2slYIoE) bylo i setkání aktivních starostů, kteří své znalosti
a schopnosti zdokonalovali v Trnavě poblíž Kašavy. Právě Kašava se loni stala vítěznou obcí soutěže Vesnice roku a vrámci
za SMS
zúčastnil
setkání probhěla
take ČR
maláse
exkurze
do tétoStanislav
obce. Foto Polčák
z akce na http://bit.ly/2sfp3Fy
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24 KONGRES SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
KVE za SMS ČR se zúčastnil Pavel Žerníček
52. KongresJEDNÁNÍ
sdružení komunálních
K LOTERIJNÍMU
služeb proběhl
ZÁKONU
na Dolní Moravě pod záštitou našeho předsedy JUDr. Stanislava Polčáka.
Součástí kongresu bylo také představení jednotlivých vystavovatelů nebo společenský program pro všechny účastníky.
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za SMS ČR se zúčastnil Stanislav Polčák

25-26 JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SMS ČR
KVE Trnava u Zlína
Předsednictvo
JEDNÁNÍ
SMS ČR seKtentokrát
LOTERIJNÍMU
sešlo v Trnavě
ZÁKONU
u Zlína. V rámci jednání byl mimo jiné řešen především legislativní proces
změny RUD a také pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce. Dále předseda Polčák seznámil členy se všemi benefetivy
za SMS
sepřipraven
zúčastnil
Stanislav
Polčákleták. Jak probíhalo předsednictvo se můžete dozvědět na
pro členy SMS
ČR – ČR
bude
informační
souhrnný
http://bit.ly/2rAy1fz

31 TISKOVÁ KONFERENCE K AUTORSKÝM POPLATKŮM
KVE za SMS ČR se zúčastnil Jan Sedláček
Ochranný svaz autorský (OSA) porušuje autorský zákon a odmítá vracet část poplatků, která mu podle zákona nepatří. I kvůli
této situaci se uskutečnila na konci května tisková konference k autorským poplatkům na půdě Senátu. Náš místopředseda
Jan Sedláček, který se problematikou autorských poplatků dlouhodobě zabývá, uvedl, že OSA od počátku roku stanovila nový
sazebník poplatků, který v některých případech zvyšuje sazby až o 50 procent. Novela autorského zákona, která vstoupila v
účinnost k 1. dubnu, podle něj pro letošní rok umožňuje jen zvýšení odpovídající trojnásobku tří po sobě jdoucích ročních
hodnot inflace - to odpovídá hodnotě 4,2 procenta.
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31 LeaderFEST
KVE za SMS ČR se zúčastnil Tomáš Chmela
Činnost našeho sdružení jsme letos propagovali také na akci LeaderFEST. Naše účast je také vyjádřením podpory místním
akčním skupinám, které stále procházejí obdobím příprav a rozjezdu programovacího období. Foto našich zástupců na
http://bit.ly/2rR2F0Y
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PŘIPOMÍNKOVÁ ČINNOST SMS ČR
Květen 2017
DATUM
2. 5. 2017

4. 5. 2017

4. 5. 2017

12. 5. 2017
15. 5. 2017
31. 5. 2017

NÁZEV PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další vyhlášky
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v
technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního
systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy
účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších
předpisů
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a
nákupech státní správy a samosprávy
Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti
svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014–2016
Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z
podporovaných zdrojů energie

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE
IROP, OP Zaměstnanost
PROGRAM
IROP – E-Government I.

IROP – Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II.
IROP – Cyklodoprava II
IROP – Výstavba a modernizace
přestupních terminálů II
IROP – Rozvoj infrastruktury
polyfunkčních komunitních center
OPZ – Podpora vzniku a provozu
dětských skupin pro podniky a
veřejnost mimo hl. m. Prahu
OPZ – Podpora sociálního začleňování v
sociálně vyloučených lokalitách
OPZ – Podpora procesů ve službách a
podpora rozvoje sociální prráce
OPZ – Podpora zařízení péče o děti na
1. stupni základních škol v době mimo
školní vyučování mimo hl. m. Prahu

KLÍČOVÉ AKTIVITY
eCulture, eEducation, eHealth
eJustice, sociální služby, pojištění,
dávky, výběr daní a pojištění
budování, rozvoj a modernizace
regionálních datových center a
komunikační infrastruktury
rekonstrukce, modernizace a
výstavba komunikací pro cyklisty
rekonstrukce, modernizace a
výstavba terminálů, záchytné
parkoviště, parkovací systémy
polyfunkční centra včetně
vybavení
dětská skupina pro veřejnost,
podniková dětská skupina
podpora sociálních služeb a
začleňování
vzdělávání zaměstnanců, podpora
pečujících osob, podpora kvality
služeb
zařízení péče o děti na 1. stupni,
příměstské tábory, doprovod dětí
na kroužky

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/1NA0ZmB

do 29. 9. 2017

http://bit.ly/1TpsU89

do 29. 9. 2017

http://bit.ly/2rjwZop

do 7. 9. 2017

http://bit.ly/2qvJJcg

do 27. 9. 2017

http://bit.ly/2shHE00

do 16. 11. 2017

http://bit.ly/2jouXzD

do 30. 6. 2017

http://bit.ly/2shC4uy

do 29. 6. 2018

http://bit.ly/2rAFWKT

do 31. 7. 2017

http://bit.ly/2txz9PY

do 29. 9. 2017

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE
SFŽP a MMR
PROGRAM
SFŽP – Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody

SFŽP – Podpora alternativních způsobů
dopravy
SFŽP – Domovní čistírny odpadních vod

KLÍČOVÉ AKTIVITY
regenerace a zkapacitnění
stávajících podzemních zdrojů,
vyhledávání nových podzemních
zdrojů, vystrojení nových
podzemních zdrojů
podpora alternativních způsobů
dopravy – auto CNG, elektromobil
realizace soustav domovních
čistíren odpadních vod

SFŽP – Podpora pořizování územních
studií krajiny

zpracování územních studií krajiny

SFŽP – Ekoinvestice

hospodaření s vodou, nakládání s
odpady, zlepšení ovzduší, využívání
obnovitelných zdrojů energie,
optimalizace dopravy
pořízení technologií vedoucích ke
snížení emisí vybraných těžkých
kovů
MA21, Pakt spolupráce starostů a
primátorů pro klima a energii

SFŽP – Snižování zápachu a emisí
těžkých kovů
SFŽP – Rozvoj místní Agendy 21, Pakt
spolupráce starostů a primátorů pro
klima a energii
SFŽP – Implementace programů
zlepšování kvality ovzduší
SFŽP – Zavádění nízkoemisních zón v
obcích
MMR - Podpora obnovy sportovní
infrastruktury

zpracování akčního plánu a
následná podpora realizace
opatření
Studie proveditelnosti regulačního
řádu, zpracování Plánu udržitelné
městské mobility
venkovní hřiště a tělocvičny
v areálech škol

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2aFuilP

do 30. 6. 2017
nebo do vyčerpání
alokace

http://bit.ly/2iwWfnQ

do 31. 12. 2018

http://bit.ly/2lSrZC3

do 30. 11. 2017

http://bit.ly/2lnlt8n

do 31. 12. 2019 nebo
do vyčerpání alokace

http://bit.ly/2nehMCN

do 30. 6. 2017

http://bit.ly/2pZL6fi

do 27. 9. 2017

http://bit.ly/2rAO3Hs

do 29. 9. 2017

http://bit.ly/2rfXMQa

do 30. 6. 2017

http://bit.ly/2qxm0Eu

do 27. 9. 2017

http://bit.ly/2stZPCH

do 18. 8. 2017

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROGRAM

KLÍČOVÉ AKTIVITY

OPŽP – 50. výzva - Posílit přirozené
funkce krajiny

zprůchodnění migračních bariér
pro živočichy

OPŽP – 51. výzva - Posílit přirozené
funkce krajiny

vytváření a obnova vodních prvků
v krajině, revitalizace a podpora
samovolné renaturace vodních
toků a niv
zpracování plánu ÚSES

OPŽP – 52. výzva – Posílit přirozené
funkce krainy
OPŽP – 58. výzva – Posílit přirozené
funkce krajiny
OPŽP – 59. výzva – Posílit přirozené
funkce krajiny

OPŽP – 60. výzva – Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov
OPŽP – 63. výzva – Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
OPŽP – 64. výzva – Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
OPŽP – 65. výzva – Dokončit
inventarizaci a odstranit staré
ekologické zátěže
OPŽP – 68. výzva – Prevence vzniku
odpadu

OPŽP – 70. výzva – Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie
OPŽP – 76. výzva – Rekultivace staré
skládky
OPŽP – 77. Výzva - Dokončit
inventarizaci a odstranit staré
ekologické zátěže
OPŽP – 79. výzva - Zlepšit systém
sledování, hodnocení a předvídání
vývoje kvality ovzduší a souvislých
meteorologických aspektů

speciální péče o vzácné biotopy,
speciální péče cílená na podporu
vzácných druhů, osvěta
zprůchodnění migračních bariér
pro živočichy, vytváření,
regenerace či posílení funkčnosti
krajinných prvků a struktur
revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně
podpora výstavby nových
veřejných budov v pasivním
energetickém standardu
systémy předpovědní povodňové
služby, tvorba digitálních
povodňových plánů
analýza odtokových poměrů
včetně návrhů možných
protipovodňových opatření
realizace průzkumných prací,
sanace vážně kontaminovaných
lokalit
domácí kompostéry, štěpkovač,
kontejnery pro textilní odpad,
centra pro opětovné použití
výrobků, systém „door-to-door“
zateplení obvodového pláště
budovy, výměna a renovace
(repase) otvorových výplní,
instalace fotovoltaického systému
rekultivace starých skládek
(technicky nedostatečně
zabezpečených)
kategorizace priorit
kontaminovaných míst podle
závažnosti
sledování kvality ovzduší,
identifikace zdrojů znečišťování,
realizace integrovaných systémů

ODKAZ

TERMÍN ŽÁDOSTÍ

http://bit.ly/2jroiUP

do 31. 7. 2017

http://bit.ly/2j0ELMS

do 31. 7. 2017

http://bit.ly/2pgba83

do 3. 4. 2018

http://bit.ly/2stNezi

do 15. 9. 2017

http://bit.ly/2rZ0Gb6

do 15. 9. 2017

http://bit.ly/2su1NTE

do 15. 9. 2017

http://bit.ly/2oGDZYp

do 31. 10. 2019

http://bit.ly/2oGY5Sd

do 30. 6. 2017

http://bit.ly/2oFPLkC

do 17. 7. 2017

http://bit.ly/2n0wpYp

do 30. 6. 2017

http://bit.ly/2p08B9T

do 31. 7. 2017

http://bit.ly/2oqxdcZ

do 29. 9. 2017

http://bit.ly/2pd2RaX

do 30. 6. 2017

http://bit.ly/2nedyLA

do 30. 8. 2017

http://bit.ly/2juXHGr

do 20. 12. 2017

