PŘEHLED MOŽNÝCH OPATŘENÍ OPŽP V RÁMCI CLLD (ADMINISTRACE PŘES MAS SDRUŽENÍ
SPLAV, z.s.)
Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého
Činnosti, na které lze získat dotaci:
- eradikace (vymýcení), popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod.,
bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování
invazních druhů,
-

obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) - pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova
nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů,

Žadatelé: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby - podnikající.
Výše dotace: 85%, minimální výdaje ve výši 100 tis. Kč (bez DPH)
Aktuální alokace: 1 000 000 Kč - původní opatření, alokace nelze změnit
Podmínky:

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
Činnosti, na které lze získat dotaci:
- Výsadby na nelesní půdě zahrnující:
 založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, NOVÉ
 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, NOVÉ
 realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, NOVÉ
 liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
 výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
Žadatelé: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby - podnikající.
Výše dotace:
- 100 % přijatelných nákladů na založení nových biocenter a biokoridorů
- 80 % přijatelných nákladů na úpravy současných biocenter a biokoridorů
- minimální výdaje ve výši 100 tis. Kč (bez DPH)

- Aktuální alokace: 1 000 000 Kč, na nově doplněná opatření (pro NOVÉ lze navýšit v rámci částky 10 mil. Kč)

Podmínky:
- realizace záměru musí být prováděna na nelesní půdě
- projekt musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, příp. komplexními pozemkovými úpravami

Aktivita 4.3.5. Protierozní opatření NOVÉ
Činnosti, na které lze získat dotaci:
- podpora opatření za mezujících vodní erozi:
 opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, apod.)
 stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
 preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
- podpora opatření zamezujících větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů)
Žadatelé: Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby - podnikající.
Výše dotace:
- 80 % přijatelných nákladů
- minimální výdaje ve výši 100 tis. Kč (bez DPH)
- alokace v rámci částky 10 mil. Kč.
Podmínky:
- pouze původní druhy dřevin

Aktivita 4.4.1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (pouze v obcích nad 500 obyvatel) NOVÉ
Činnosti, na které lze získat dotaci:
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, stromořadí, alejí, lesoparků, remízů) a zlepšení
jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou
zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů 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 - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků,
drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými
plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity
Žadatelé:
Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky,
příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské
subjekty, fyzické osoby - podnikající.
Výše dotace:
- 60 % přijatelných nákladů
- minimální výdaje ve výši 100 tis. Kč (bez DPH)
- alokace v rámci částky 10 mil. Kč.

Podmínky:
- upravovaná plocha musí být v souladu s ÚPD

- zeleň (vč. liniové) musí být v zastavěném území obce (pokud je mimo, musí být vydané stavební povolení na výstavbu
v bezprostředním okolí)
- pozemek musí být veřejně přístupný (alespoň po část dne)
- musí být zpracovaný biologický posudek
- nemůže být financována výsadba cizích či invazních druhů rostlin, ani běžná údržba rostlin
- z dotace lze financovat i následnou péči o zeleň v max. 3 roky po realizaci výsadby
- z dotace lze financovat i úpravu pěšin, mobiliář

Ostatní informace ke všem aktivitám
-

výzva pro žadatele bude otevřena od podzimu 2018 do cca poloviny roku 2019 (bude upřesněno)
projekt lze spolufinancovat i z jiných zdrojů (krajské dotace apod.)
možnost etapového proplácení výdajů
povinné přílohy: PD a rozpočet, příslušná rozhodnutí a stanoviska (vše v právní moci), souhlas vlastníka, biologické posouzení
povinný soulad se standardy AOPK, výsadby pouze místně příslušných neinvazních druhů
do přijatelných výdajů lze zahrnout do určité míry i zpracování PD. Biologické posouzení lokality, zpracování žádosti, TDI, nákup
pozemku a publicitu.

K 12.3.2018 zpracoval P. Olšar a K. Holmová pro vnitřní potřeby MAS

