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Název výzvy 19. výzva: Srážkové vody a opatření proti povodním 

Operační program Program Životní prostředí 2021 – 2027  

Specifický cíl Opatření 1.3.3 a 1.3.4 

Poskytovatel podpory Ministerstvo životního prostředí 

Zahájení příjmu žádostí 14. 9. 2022 (9:00) 

Ukončení příjmu žádostí 31. 10. 2023 (20:00) 

Oprávnění žadatelé • Hlavní město Praha, městské části hl. města Prahy 
• Příspěvkové organizace 
• Školy a školská zařízení 
• Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Upřesňující informace k výzvě Výzva se zaměřuje na projekty týkající se realizace protipovodňových 
opatření, opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci 
srážkové vody vč. jejího dalšího využití, realizaci zelených střech, vznik 
opatření na využití šedé vody a podporu opatření pro řízenou dotaci 
podzemních vod. Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu. 

Alokace výzvy Opatření 1.3.3 – 1 000 mil. Kč 
Opatření 1.3.4 – 1 500 mil. Kč 

Výše podpory Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů („CZV“). 
Minimální alokace na projekt činí 500 tis. Kč. 
Výjimky: 
Max. 100 % CZV u projektů zaměřených na realizaci opatření 
podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě 
blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi. 
Max. 95 % CZV u projektů zaměřených na propojené systémy prvků 
modrozelené infrastruktury. 
Max 30 % CZV u projektů zaměřených na hospodaření se srážkovou 
vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných 
zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných 
budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání 
srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť. 

Popis podporovaných 
aktivit/činností v rámci výzvy 

Podporovány jsou přírodě blízká protipovodňová opatření a opatření 
zaměřená na hospodaření se srážkovou vodou s výjimkou typových 
projektů „vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod 
srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších 
relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou“ a „vybudování 
technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých vod v budovách za 
účelem splachování a dalších relevantních užití“. 

Webové stránky pro podrobnější 
informace 

19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním – Operační program 
Životní prostředí (opzp.cz) 


