
       
 

 

Národní program životního prostředí 
 

Nové výzvy 

Výzva č. 13/2016 Podpora alternativních způsobů dopravy 

Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení 

hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. 

Předmětem podpory je nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním pohonem (CNG, plug-in hybrid, 

elektromobil), kde platí:  

 Automobilem CNG se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn CNG (platí tedy 

pro kombinaci s ostatními palivy).  

 Plug-in hybrid (PHEV) se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej 

dobíjet z externího zdroje elektrické energie.  

 Elektromobilem se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to: BEV – vozidlo s bateriovým pohonem, EREV – 

výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se 

spalovacím motorem).  

Výzva č. 10/2016 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích 

Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k 

zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. 

 zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (aleje, praky, odpočinkové plochy, 

tůně, mokřady) 

 zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících 

živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů,..) 

 doplňkové aktivity k výše uvedeným aktivitám – pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, přeměna 

nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, pěšin a mostků 

Výzva č. 11/2016 Čistota povrchových i podzemních vod 

Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav 

domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (rodinné a bytové 

domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z 

technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitosti ke stokové sítí zakončení ČOV. 

Výzva č. 12/2016 Likvidace nepotřebných vrtů 

likvidace vrtů, které nesplňují podmínky: 

 jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody 

 nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné 

 nejsou již ani jinak využitelné 

 představují riziko ohrožení životního prostředí 


