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Dotační programy
• Evropské
- Operační program Životní prostředí 2014-2020
• Národní
- Národní program Životní prostředí
- Program péče o krajinu

Operační program Životní prostředí
2014 – 2020
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Finanční alokace – 9 496 846 890 Kč
Specifické cíle:
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných
chráněných území
4.2 Posílit biodiverzitu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (1,9 mld. Kč)

Operační program Životní prostředí
2014 – 2020
Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.4 Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Podporovaná opatření:
• Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a realizace funkčních propojení
přírodních ploch a prvků
•

jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a
ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů, drobných
retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. )

Výzva SC 4.4: 15.8.-17.10.2016
Výše podpory: do 60% celkových způsobilých výdajů

Podmínky čerpání podpory OPŽP
2014 - 2020
-

stanoveny Programovým dokumentem OPŽP 2014 – 2020 a Pravidly pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020

•

•

projekt nesmí být v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými
pozemkovými úpravami
revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací nemusí být v územním
plánu samostatně vymezeny
projekt se musí nacházet na stávajícím zastavěném území sídla či na zastavěných
zastavitelných plochách)
obec nad 500 obyvatel

•

minimální CZV na projekt jsou stanoveny na 250 000 Kč (bez DPH)

•
•

financování schválených projektů do r. 2023
Příjem žádostí: IS KP2014+ www.mseu.mssf.cz (odkaz na www.opzp.cz)

•
•

Hodnocení projektů:
•

Posuzování žádostí – regionální pracoviště AOPK ČR (www.nature.cz)

•

Bodové zvýhodnění:
 přínosné pro zvýšení ekologické stability a biodiverzity
 v sídlech nad 5000 obyvatel, v ÚSES, ZCHÚ
 vycházející ze Studie systému sídelní zeleně

•

Náklady akcí jsou hodnoceny dle Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO
MŽP)

Způsobilé výdaje jsou :
•
•
•
o
o
o
o
o
o
o

Předprojektová příprava – 6-10% CZRV – včetně pořízení
či aktualizace studie systému sídelní zeleně
Výkup pozemků
stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby
zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle:
výsadba stromů a dokončovací a rozvojová péče nejdéle
po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb,
ochrana a ošetření stromů,
likvidace nevhodných náletových dřevin,
likvidace nežádoucích a invazních druhů,
výdaje spojené s opatřeními na podporu biodiverzity
přeměna ploch na propustné a polopropustné
obnovu a realizaci vodních prvků do 10% ze způsobilých
výdajů na realizaci zeleně

Nezpůsobilé výdaje
• Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů
• Výsadba a péče o trvalky

Národní program Životní prostředí
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
•

•

•
•

Předmět podpory: Podporovány budou projekty, které zvyšují biologickou
hodnotu sídelní zeleně podporou uplatnění stanovištně vhodných druhů rostlin a
projekty, které používají přírodě blízké postupy a metody pro revitalizaci a
zakládání ploch zeleně.
Maximální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 tis. Kč
(bez DPH) pro žadatele v obcích nad 500 obyvatel, v případě obcí do 500
obyvatel max. 5 mil. na projekt.
Výzva: červenec 2016
Příjem žádostí: SFŽP

Podmínky podpory stanoveny v příslušné výzvě.

Program péče o krajinu (PPK)
Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a
krajinného prostředí (PPK B)
B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí
Typy opatření:
ošetření a ochrana významných
a památných stromů, jejich skupin
a stromořadí, včetně jejich dosadeb

Opatření se nevztahuje na výsadbu a obnovu podél dálnic, silnic I., II., III.
třídy a železničních tratí. § 46 zákona č. 114/1992 Sb.

Podmínky čerpání podpory v Programu péče
o krajinu (PPK)
- stanoveny Směrnicí MŽP č. 1/2015
•
•
•
•
•
•
•

sběrnými místy žádostí jsou regionální pracoviště AOPK ČR
možnost realizovat pouze jednoletá opatření
způsobilé jsou pouze realizační výdaje
výše podpory až 100% CZV
příjem žádostí o podporu 2. 1. - 31. 1. aktuálního roku
alokace na PPK B cca 25-30 mil. Kč/rok
program nepřetržitě od r. 1996

Další informace je možno nalézt na:
www.mzp.cz
www.opzp.cz
www.dotace.nature.cz

Děkuji za pozornost

