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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

1.3 Omezování rizika povodí

2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – přijímány jsou pouze projekty z Moravskoslezského kraje

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo Moravskoslezského kraje

2.2 Omezování emisí – přijímány jsou pouze projekty z Moravskoslezského kraje

2.2 Omezování emisí – přijímány jsou projekty ze všech krajů mimo Moravskoslezského kraje

2.2 Omezování emisí – tématická kontinuální výzva (úpravy a rekonstrukce spalovacích zdrojů) vázaná na výzvu PO 4 (MBÚ a spalovny)

3 Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

3.1.2
Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE – nebudou přijímany žádosti zaměřené na instalace fotovoltaických systémů pro výrobu 
elektřiny a výstavbu elektráren spalujících biomasu

3.1.3 „Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE“

3.2.1 Realizace úspor energie – žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 nebudou přijímány samostatně, ale pouze podané v kombinaci s podoblastí podpory 3.1.1 

3.2.1 Realizace úspor energie – bude vyhlášeno s ohledem na disponibilní zdroje

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěž

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – MBÚ a spalovny – tématická kontinuální výzva souběžně s výzvou na velké projekty

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

4.2
Odstraňování starých ekologických zátěží – nebudou přijímány projekty inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, 
kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci 

5 Omezování průmyslového znečištění  a snižování environmentálních rizik

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

6.2 Podpora biodiverzity

6.3 Obnova krajinných struktur

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny – nebude podpořeno zpracování studií podélných revitalizací a opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6 Prevence sesuvů a skal. řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírod. zdrojů včetně zdrojů podzem. vody

7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. poradenství a environ. informací – budou přijímány pouze 
projekty na technické vybavení center a poraden a  tvorbu materiálů a pomůcek

Plán výzev OPŽP pro projekty s celkovými náklady do 25 mil. eur (k 28. 12. 2010)


