Národní program životního prostředí – příjem žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

31. 3. 2017

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.
Oprávnění žadatelé:
územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí (dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění), příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obecně prospěšné
společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně prospěšné společnosti vzniklé podle
zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o
změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech založené městem nebo krajem,
spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění nebo dle §54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, akciové společnosti vlastněné z více
než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či
krajem.
Typy podporovaných aktivit:
Předmětem podpory je nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním pohonem (CNG, plugin 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).
Podpora je určena pro všechna nová homologovaná vozidla s alternativním pohonem v ČR (podpořeno
může být i nové přestavěné vozidlo na CNG – splňuje-li všechny podmínky při homologaci pro vozidla s
alternativním pohonem). V případě vozidla přestavěného na CNG musí toto vozidlo splňovat emisní normu
EURO 6.
Výše dotace:
Výše podpory na jednotlivé typy vozidel je určena fixní částkou dle konkrétního typu pohonu vozidla:
Typ vozidla/Podpora
CNG
M1 (osobní)
50 tis. Kč
N1 (nákladní menší do 2,5t)
50 tis. Kč
N1 (nákladní menší od 2,5-3,5t)
100 tis. Kč
L7E (malá užitková)
x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h)
x
L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45 km/h) x
M2, M3 do 7,5t (minibus)
100 tis. Kč
N2 do 12t (nákladní střední)
200 tis. Kč
X = není podporováno

elektromobil
220 tis. Kč
220 tis. Kč
500 tis. Kč
150 tis. Kč
20 tis. Kč
50 tis. Kč
800 tis. Kč
x

plug-in hybrid
200 tis. Kč
200 tis. Kč
x
x
x
x
x
x

Národní program životního prostředí – příjem žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

30. 11. 2017

Výzva č. 11/2016 Čistota povrchových i podzemních vod
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.
Oprávnění žadatelé:
obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy,
spolky
Typy podporovaných aktivit:

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.
Výše dotace:
Maximální výše podpory na jednu DČOV pro kapacitu:
1-5 EO činí 100 000 Kč
6-15 EO činí 170 000 Kč
16-50 EO činí 240 000 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů.

Národní program životního prostředí – příjem žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

Výzva č. 12/2016 Likvidace nepotřebných vrtů
Oprávnění žadatelé:
Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a státní příspěvkové organizace
Typy podporovaných aktivit:
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
Výše dotace:
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 90% z celkových způsobilých výdajů.

Pro více informací prosím kontaktujte kancelář CSS při SOSM nebo RARSM:
E-mail: hilbert@rarsm.cz
Tel:
774474035
S pozdravem,
Z. Hilbert

28. 4. 2017

