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Hospodářské noviny

Inzerát k textové korektuře

ZADAVATEL INZERÁTU: ............................................... fax: ..................................
Zasíláme Vám k textové korektuře inzerát, který jste si zadali k otištění v jednom z produktů Hospodářských novin.
Vaše vyjádření faxujte, prosím, nejpozději do .......................................................... Neobdržíme-li do této doby Vaši
odpověď, budeme považovat inzerát za schválený. Zadavatel má nárok na jednu vyžádanou textovou
korekturu. Zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektury, kterou zaslal zpět vydavatelství.
Děkujeme.
ZDENA MATOUŠKOVÁ
tel.: 233 071 705
JAROSLAVA SOBOTKOVÁ tel.: 233 071 706
VÁCLAV PUCHTA
tel.: 233 071 775
Věc:

Fax: 233 072 740

3. výzva Ministerstva životního prostředí ČR
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
»Operačního programu Infrastruktura – Zlepšování environmentální infrastruktury«
podporovaného ze strukturálních fondů EU
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí České republiky 3. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
podpory na Prioritu 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury, realizovaných za
finanční podpory Evropské unie.
Zprostředkujícím subjektem a platební jednotkou pro Prioritu 3 je Státní fond životního prostředí ČR, který bude přijímat žádosti a zajišťovat jejich následnou administraci.
Žádosti o podporu je možno podávat od 1. 9. 2005 do 31. 10. 2005, a to prostřednictvím internetových stránek http://zadosti.sfzp.cz, kde naleznete i přesné pokyny
k vyplnění a podání žádostí.
Podmínky pro získání podpory naleznete ve Směrnici MŽP č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu infrastruktura – Priorita 3,
včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
která bude v nejbližší době spolu s dalšími informacemi zveřejněna na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.sfzp.cz a Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz.
V rámci Priority 3 budou realizována čtyři opatření:
Opatření 3.1 – Obnova environmentálních funkcí území
Cílem opatření je prevence a snížení ničivých následků povodní, zvýšení retenční
schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity vodních toků a jejich okolí.
Dělí se na 2 kategorie:
A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí
a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů
Podporu lze poskytnout na:
– revitalizaci vodních toků včetně jejich niv, na napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, na napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, na revitalizace přírodního charakteru koryt vodních toků, na zakládání a revitalizace břehových nebo
doprovodných porostů
– na revitalizace nevhodně odvodněných pozemků, na revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů
– na zakládání nových retenčních prostorů, na zakládání nových suchých poldrů, na
revitalizace retenčních prostor, na revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb.
B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy
Podporu lze poskytnout na zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící
živočichy (např. výstavba rybích přechodů).
Opatření 3.2 – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
Cílem opatření je zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci
a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšení čistoty vodních toků, zlepšení úrovně
kalového hospodářství, zlepšení zásobování pitnou vodou.
Dělí se na 3 kategorie:
A. Vybudování a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a rozšíření kanalizačních systémů
Podporu lze poskytnout:
– u aglomerací od 2 000 do 50 000 ekvivalentních obyvatel (EO) na výstavbu, rekonstrukci, intenzifikaci nebo rozšíření ČOV
– u aglomerací od 2 000 do 50 000 EO na doplnění kanalizačních sítí
B. Zásobování obcí pitnou vodou
Podporu lze poskytnout pouze v případě souběhu opatření 3.2 A a 3.2 B, tzn. že bude
probíhat současně výstavba kanalizace a stavba vodovodu:
– na opatření s cílem dosažení prahových hodnot A a B směrnice 98/83/ES u existujících vodovodních sítí, které zásobují nejméně 50 osob nebo jejichž průtok je větší
než 10 m3.den-1
– na rozšíření vodovodních sítí pro obce do 5 000 obyvatel včetně výstavby přivaděčů
pitné vody, čerpacích stanic, vodojemů, intenzifikace nebo rozšíření úpraven vod
a výstavby nových zdrojů pitné vody obcím, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody
C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV
Podporu lze poskytnout na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v ČOV
s kapacitou do 50 000 EO.
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Opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Cílem opatření je snížení množství vypouštěných znečišťujících látek, zlepšení imisní
situace dotčených lokalit, zlepšení zdravotního stavu obyvatel a stavu vegetace, snížení emisí skleníkových plynů.
Dělí se na 3 kategorie:
A. Využívání šetrných technologií při spalování
Podporu lze poskytnout na:
– zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště nemocničního) s cílem plnění podmínek stanovených legislativou v oblasti ochrany ovzduší
– snižování emisí z velkých a středních spalovacích zařízení v sektoru veřejné energetiky v souladu s příslušnými programy snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší
B. Snižování emisí těkavých organických látek
Podporu lze poskytnout na snižování znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických procesů používajících organická
rozpouštědla.
C. Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)
Podporu lze poskytnout na:
– rekonstrukci a stavbu elektráren využívajících k výrobě elektrické energie biomasu
nebo jiné OZE
– změnu ze stávajících systémů na systémy využívající OZE
– využití OZE pro dodávky tepla z obecních kotelen
– výstavbu kombinovaných zdrojů elektrické a tepelné energie využívající biomasu
a bioplyn
Opatření 3.4 – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží
Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu,
snížení počtu starých ekologických zátěží.
Dělí se na 2 kategorie:
A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů
Podporu lze poskytnout na:
– budování zařízení pro třídění odpadů, pro recyklaci
– budování zařízení na využívání odpadů (např. kompostování, bioplynové stanice)
– budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů
– budování sběrných dvorů a překladišť
– budování zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných odpadů
– vybudování zařízení na dekontaminaci a odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma
skládkování)
B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží
Podporu lze poskytnout na:
– rekultivace starých skládek převážně komunálního odpadu a ostatního odpadu
– likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích
– sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožujících složky životního
prostředí a zdraví člověka

Zprostředkující subjekt:
příjem žádostí o podporu a poskytování informací
Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov
tel.: +420 267 994 300
fax: +420 272 936 597
e-mail: opinfra@sfzp.cz
Řídicí orgán OP Infrastruktura:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
fax:+420 267 310 308
e-mail: posta@env.cz
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ČERNOBÍLÝ inzerát
Šmejkal M.

