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

1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁ!SKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

1.1.4. Komplexní monitoring vod

1.3 Omezování rizika povodní

1.3 Omezování rizika povodní

2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – P ijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXIII. výzva.

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – P ijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXV. výzva.

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – P ijímány jsou projekty ze všech kraj" mimo MS kraje – XXIV. výzva.

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – P ijímány jsou projekty ze všech kraj" mimo MS kraje – XXVI. výzva.

2.2 Omezování emisí – P ijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXIII. výzva.

2.2 Omezování emisí – P ijímány jsou pouze projekty z MS kraje – XXV. výzva.

2.2 Omezování emisí – P ijímány jsou projekty ze všech kraj" mimo MS kraje – XXIV. výzva.

2.2 Omezování emisí – P ijímány jsou projekty ze všech kraj" mimo MS kraje – XXVI. výzva.

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

3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJ% ENERGIE

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdroj  tepla využívajících OZE

3.1.2
Výstavba a rekonstrukce zdroj  elekt!iny využívajících OZE – Nebudou p ijímany žádosti zam& ené na instalace fotovoltaických systém" pro výrobu elekt iny 
a výstavbu elektráren spalujících biomasu.

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdroj  pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

3.2.1 Realizace úspor energie – Žádosti do podoblasti podpory 3.2.1 nebudou p ijímány samostatn&, 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 ZKVALITN'NÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRA(OVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁT'Ž

4.1 Zkvalitn"ní nakládaní s#odpady - MBÚ a spalovny - tématická kontinuální výzva soub"žn" s výzvou na velké projekty

4.1 Zkvalitn"ní nakládaní s#odpady

4.2
Odstra$ování starých ekologických zát"ží – Nebudou p ijímány projekty inventarizace kontaminovaných a potenciáln& kontaminovaných míst, kategorizace 
priorit pro výb&r nejzávažn&ji kontaminovaných míst k sanaci. 

4.2
Odstra$ování starých ekologických zát"ží – Inventarizace kontaminovaných a potenciáln& kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výb&r nejzávažn&ji 
kontaminovaných míst k sanaci.

5 OMEZOVÁNÍ PR%MYSLOVÉHO ZNE$IŠT'NÍ  A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

5.1 Omezování pr myslového zne%išt"ní a snižování environmentálních rizik

6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU P!ÍRODY A KRAJINY

6.1 Implementace a pé%e 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 podpo eno zpracování studií podélných revitalizací a opat ení k ochran& proti vodní a v&trné erozi.

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6 Prevence sesuv  a skal. !ícení, monitorování geofaktor  a následk  hornické %innosti a hodnocení neobnovitelných p!írod. zdroj  v%etn" zdroj  podzem. vody

7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZD'LÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSV'TU

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzd"lávacích program , poskytování environ. poradenství a environ. informací – Budou p ijímány pouze projekty 
na technické vybavení center a poraden a  tvorbu materiál" a pom"cek.


