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OPŽP – PO4  

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěží 

 

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady 

 

Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých 

ekologických zátěží 

 



4.2 – oblast podpory 

 

 

 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 
míst k sanaci (oprávněným žadatelem pouze SPO a OSS) 

 

 

 Realizace průzkumných prací, analýz rizik: 

 

a) Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních oblastí 

b) Realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území 
obsahující více než 1 kontaminované místo 

      (oprávněný žadatel dle ID – všechny subjekty) 
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OPŽP – 4.2 

 Sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v  případech, kdy 
žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již 
neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na 
organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tento 
účel zřízenou) 

 

a) Jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb 
(včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a 
podzemních vod 

b) Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých 
skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod 
způsobených hornickou činností 

c) Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a 
podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod. 

d) Monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst 

e) Sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti  

        

       (oprávněný žadatel dle ID) 4 



OPŽP – 4.2 

        

Všechny informace na www.opzp.cz – dokumenty ke stažení 
 

 

Specifická kritéria přijatelnosti:  

 

- U projektů je vydáno kladné stanovisko OEŠ MŽP 

- U projektů na zpracování analýzy a odstraňování SEZ je prokázáno, 

že příjemce zátěž nezpůsobil, a že původce neexistuje 

- U sanace SEZ doložit Analýzu rizika 

- Další specifická kritéria viz Implementační dokument 

 

 

Výše podpory – max. 90% ze způsobilých nákladů  
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OPŽP – harmonogram výzev 

 52. výzva na PO4 byla ukončena 15.1.2014 

 

 Harmonogram výzev pro rok 2014 je/bude zveřejněn na 

webové stránce www.opzp.cz. 

 

 Předpoklad vyhlášení výzvy pro PO4, oblast podpory 4.2. 

03-04/2014 

 

 Výzva pouze na část oblasti podpory  
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OPŽP 2014+ 

 Nové programovací období 2014 – 2020 

 Pro životní prostředí samostatný Operační program  

OPŽP 2014+ 

 Schválení vládou v březnu 2014 

 Schválení EK červen 2014 

 Spuštění IS říjen 2014 

 Výzvy po spuštění IS 

 

 

 Oblasti podpory shodné jako v OPŽP  
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            Děkuji za pozornost 
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