
Pozvánka na cyklus seminářů
Možnosti fi nancování investičních záměrů prostřednictvím 

Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 2

Semináře se konají v průběhu mesíců září a října 2010.

Registrace účastníků od 9.00 hodin.

Program
Slavnostní zahájení semináře

Dopolední blok 1 (začátek v 9.30 hod.)
Cíle prioritní osy z pohledu stávající i připravované legislativy

  Přípustná úroveň znečištění a znečišťování ovzduší (30 min.)  zástupce MŽP
  Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší (30 min.) zástupce ČIŽP
  Stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší zástupce KÚ, OŽP
  Správní činnosti v oblasti ochrany ovzduší (30 min.) zástupce OVSS MŽP

Přestávka, pohoštění (30 min.)

Dopolední blok 2 (začátek v 11.30 hod.)
Zaměření prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí

 Cíle intervence a specifi cká kriteria přijatelnosti zástupce MŽP
 Způsobilé výdaje, příjemci podpory (30 min.)
  Základní principy zpracování a hodnocení projektů, klíčové 

faktory pro úspěšné zpracování žádosti zástupce SFŽP ČR
  Finanční analýza a veřejná podpora (30 min.) zástupce SFŽP ČR/externí konzultant

Oběd (60 min.)

Odpolední workshop (začátek ve 13.30 hod.)
Investiční záměry a možnost jejich fi nancování z OPŽP

 Ukázka vhodných typových projektů podpořených z OPŽP (30 min.) zástupce investora/externí konzultant
 Odborná konzultace k předkládaným projektům a investičním záměrům

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ



Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10, tel.. 267 121 111, www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha, tel.. 267 994 300, www.sfzp.cz

www.opzp.cz  Zelená linka pro žadatele o dotace 800 260 500  dotazy@sfzp.cz

Cílem odborných seminářů pořádaných
Ministerstvem životního prostředí je zvýšení 
absorpční kapacity a propagace prioritní osy 2 – 
Operačního programu Životní prostředí. 

Na seminářích pořádaných ve všech krajských 
městech ČR zazní přednášky mapující nejnovější 
vývoj legislativy v oblasti ochrany ovzduší, dále 
budou představena specifi cká kritéria přijatelnosti 
projektů podávaných do této osy včetně nástrojů 
na fi nanční hodnocení projektů. Budou zde dále 
diskutovány otázky veřejné podpory a s tím souvi-
sející míra dotovatelnosti investičních záměrů.

V odpoledním bloku budou prezentovány konkrétní 
investiční záměry podpořené z OPŽP – prioritní 
osy 2. Bude zde dále dán prostor pro diskusi nad 
investičními záměry účastníků akce jak z hlediska 
specifi cké přijatelnosti, tak z hlediska uznatelnosti 
nákladů a výše odpovídající dotace. 

Semináře budou slavnostně ukončeny na tiskové 
konferenci. Po jejich ukončení bude na webových 
stránkách www.opzp.cz zveřejněn kompletní 
sborník přednášek. 

Jména přednášejících a místa konání budou průběžně zveřejňovány na webové stránce www.opzp.cz.
Přihlaste s prosím e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictvím formuláře dostupného na www.cefa.cz.

Akci organizačně zajišťuje: CEFA, s. r. o., Podle Náhonu 59, 141 00  Praha 10
Manažer akce: Ing. Petra Neuwirthová, PhD., MBA., tel.: +420 602 242 311, pn@cefa.cz

Pozvánka na cyklus seminářů – 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Možnosti fi nancování investičních záměrů prostřednictvím 

Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 2

Praha  ............................................................................................................................................................................ 2. 9. 2010

České Budějovice  .................................................................................................................. 9. 9. 2010

Ostrava  ............................................................................................................................................................ 14. 9. 2010

Olomouc  .................................................................................................................................................... 15. 9. 2010

Liberec  .............................................................................................................................................................. 21. 9. 2010

Plzeň  ........................................................................................................................................................................ 22. 9. 2010

Ústí nad Labem  .................................................................................................................... 29. 9. 2010

Karlovy Vary  .................................................................................................................................... 30. 9. 2010

Hradec Králové  ..................................................................................................................... 5. 10. 2010

Pardubice  ..........    pozor termín změněn na.  4. 10. 2010

Jihlava ............................................................................................................................................................  13. 10. 2010

Brno  ...................................................................................................................................................................  14. 10. 2010

Zlín  ........................................................................................................................................................................  20. 10. 2010

Ostrava  .....................................................................................................................................................  21. 10. 2010

Tisková konference  .........................................................................................  27. 10. 2010
Hájkova Pasáž, Na Florenci 29

Datum a místo konání jednotlivých seminářů


