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Operační program Životní prostředí 21+, pracovní verze z března 2021 
zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace 

 

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

Území realizace: všechny regiony České republiky kromě hlavního města Prahy. 

• Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, 

• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, 

• výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové 

budovy. 

 

Cílem je realizovat komplexní projekty, ve kterých budou jako doprovodné aktivity podporována 

opatření sledující: 

• zlepšení kvality vnitřního prostředí budov, 

• zvýšení adaptability budov a infrastruktury na změnu klimatu. 

 

Ve specifickém cíli bude využit integrovaný nástroj ITI a komunitně vedený místní rozvoj. 

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

Území realizace: všechny regiony České republiky kromě hlavního města Prahy. 

• Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, 

• výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve 

veřejném sektoru, 

• výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích 

stanic. 

 

Ve specifickém cíli budou využívány integrované územní investice (ITI). 

 

KLIMA, RIZIKA, KATASTROFY 
Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči 

katastrofám 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy. 

 
Přizpůsobení se na sucho a povodňová prevence: 

• tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině a v intravilánu; 

• tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a 

větrné erozi; 

• úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich 

stability; 

• zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně; 

• odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině; 
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• realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu 

koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků; obnovení, výstavba a 

rekonstrukce, modernizace, případně změna využití vodních děl nebo rušení vodních děl a příčných 

staveb za účelem zvýšení povodňové ochrany; 

• realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího 

dalšího využití;  

• realizace zelených střech;  

• opatření na využití šedé vody;  

• opatření pro řízenou dotaci podzemních vod. 

 
Sesuvy půdy a skalní řícení: 

• obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku 

přírodních jevů. 

 

Ve specifickém cíli budou využívány integrované územní investice (ITI). 

 

POTRAVINOVÉ BANKY 
Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy 

 
Prevence vzniku odpadů: 

• kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, 

• RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti 

výrobků,  

• budování infrastruktury potravinových bank, 

• podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů. 

 

Ve specifickém cíli budou využívány integrované územní investice (ITI). 

 

ZELENÁ INFRASTRUKTURA V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ 
Specifický cíl 1.6 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a 

snížení znečištění 

Území realizace: všechny regiony České republiky včetně hlavního města Prahy 

 

Péče o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy: 

• péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů; 

• péče o chráněná území (přírodní dědictví); 

• zprůchodnění migračních překážek pro živočichy; 

• omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů; 

• modernizace a rozvoj záchranných stanic a center pro ohrožené živočichy; 
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• osvětové a informační aktivity a návštěvnická infrastruktura sloužící k zvýšení povědomí o 

problémech biologické rozmanitosti, problémech konkrétních chráněných území a usměrnění jejich 

návštěvníků. 

 

Kontaminované lokality: 

• průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu 

efektivního řešení; 

• odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy. 


