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Nové aktivity administrované nástrojem CLLD

• 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 

zeleně

• 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti 

krajinných prvků a struktur

• Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření 

vyplývajících z komplexních studií cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní 

ochranu a adaptaci na změnu klimatu
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Rozšíření aktivit v CLLD

• Předložení změn SCLLD: do 31. 05. 2018

(doporučujeme do 30. 04. 2018)  

• Vyhlášení výzvy ŘO: srpen 2018

• Vyhlášení výzvy MAS: do 28. 02. 2019
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Biodiverzita a ekologická stabilita
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Oprávnění žadatelé (příjemci podpory)

- obce,

- dobrovolné svazky obcí,

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),

- státní podniky,

- veřejné výzkumné instituce,

- veřejnoprávní instituce,

- příspěvkové organizace,

- vysoké školy, školy a školská zařízení,

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky),

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

- podnikatelské subjekty,

- obchodní společnosti a družstva,

- fyzické osoby podnikající (uvolnění pro nepodnikající projednáváno s EK).
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4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků 

sídelní zeleně

Veřejná prostranství:

• parky

• uliční stromořadí a aleje

• veřejné zahrady a sady

Zastavěné území 

Omezeně i zastavitelné plochy mimo 

zastavěné území

Plochy dle ÚPD (zeleň)

Revitalizace zeleně v sídlech nad 500 obyvatel
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4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků 

sídelní zeleně

1. Založení nových prvků

2. Obnova stávajících prvků (dosadba)

3. Ošetřování stromů (řezy - prodloužení životnosti)

+ následná péče (3 roky po výsadbě dřeviny)

+ trávníky, vodní prvky, 

+ pěšiny, mobiliáře

Revitalizace není údržba

Upřednostňování domácích druhů stromů před 

estetickou úpravou prostranství
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Co se sleduje? 

Indikátory:

- Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem 

zlepšit jejich stav zachování

-Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou 

ekostabilizační funkcí

Minimální náklady na projekt 100 000 Kč.
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Přínosný projekt
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Přijatelný projekt
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Méně vhodná realizace,

objektivní důvody.
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Nevhodná realizace 
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Způsobilé výdaje – příklad 

1. Výsadby, ošetření dřevin

2. Trávníky (20 % z 1.)

3. Trvalkové záhony (20 % z 1.)

4. Nezbytné kácení

Celkem zeleň

5. Pěšiny (10 % ze zeleně)

6. Vodní prvky (10 % ze zeleně)

7. Mobiliáře (20 % ze zeleně)

Základní rozpočt. náklady

8. Vedlejší rozp. náklady (3 % ZRN)

Přímé realizační výdaje
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1 000 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

100 000 Kč

1 500 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

300 000 Kč

2 100 000 Kč

63 000 Kč

2 163 000 Kč

SC 4.4



Způsobilé výdaje - příklad

9. Projektová dokumentace

10. Biologické posouzení 

11. Vyplnění žádosti ISKP max.

12. Technický dozor investora

13. Biologický dozor

Projektová příprava (max. 8 % z PRV)

14. Nákup pozemku (10 % z PRV)

15. Povinná publicita

Celkem projekt (PRV, PP, 12.)

Dotace 60 %

Spoluúčast 40 %
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15 000 Kč

30 000 Kč

90 000 Kč

18 040 Kč

20 000 Kč

1 021 736 Kč

173 040 Kč

216 300 Kč

2 000 Kč

2 554 340 Kč

1 532 604 Kč
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4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur

• založení biocenter a biokoridorů 

ÚSES nebo jejich částí

• zlepšení funkčního stavu biocenter 

a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních

prvků podporujících ÚSES
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4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur

• Nové výsadby na orné půdě

• V souladu s ÚPD, KPÚ

• Doložení výkresu ÚPD, včetně legendy

• Lokální, regionální, nadregionální ÚSES

• Zakládání lesnickým způsobem nebo sadovnickým
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Založení ÚSES na orné půdě

20

SC 4.3



21

SC 4.3



22

SC 4.3



Nevhodně založená výsadba
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Invazní druhy - NE
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Takto ne
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Takto ne
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Zanedbaná následná péče
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Co se sleduje? 

Indikátory:

-Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem 

zlepšit jejich stav zachování

-Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce 

krajiny 

Minimální náklady na projekt 100 000 Kč.
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Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých 

opatření vyplývajících z komplexních studií 

cílených na zpomalení povrchového odtoku 

vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu 

klimatu

podpora opatření zamezujících vodní erozi:

• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku 

(např. užití travníchpásů, průlehů apod.),

• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (např. hrázky, 

terasy, svodné příkopy apod.),

• preventivní opatření (např. zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

podpora opatření zamezujících větrné erozi:

• obnova či zakládání větrolamů. 
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Co se sleduje? 

Indikátory:

-Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem 

zlepšit jejich stav zachování

-Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce 

krajiny 

Minimální náklady na projekt 100 000 Kč.
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Výsadbové práce

• Úprava pozemku

• Rozmístění jedinců

• Výsadbová jáma

• Kotvení

• Ochrana dřevin před zvěří

• Závlaha

• Povýsadbová péče
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• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu (výkaz výměr)

• Kumulativní rozpočet projektu

• Doklad osvědčující název, sídlo, jmenování či volba statutárního zástupce

žadatele, pověření osoby k jednání se SFŽP, souhlasné stanovisko zřizovatele ,

zpracovaná CBA , aktuální prohlášení o plátcovství DPH, výpis z katastru

nemovitostí a snímek katastrální mapy

• Rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření orgánu ochrany přírody, stanovisko

dle § 45i odst. 1, výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., doložka právní moci,

vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v rozporu s

plánem/zásadami péče

• Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření

• Opatření navrženo v souladu se standardem AOPK ČR (v případě použití

odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit)

Formální nedostatky – žadatel je vyzván formou depeše v ISKP k jejich odstranění 

– doplnění do 6 dnů
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Projektová dokumentace
•popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších

územních vztahů, fotodokumentace a biologického posouzení (zejména výskyt

zvláště chráněných druhů, průzkum, NDOP, literatura, aj.), zhodnocení

stávajících biologických a ekologických hodnot lokality nemusí být

v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou;

•zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení

přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být

zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);

•posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci

(např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření

dočasných záchranných refugií během realizace apod.);

•v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti

tak, aby umožnil posoudit její význam pro navrhované opatření. Za návazný lze

považovat projekt, který pokračuje na stejném místě v realizaci

rozpracovaného opatření (časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém již

byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lze

považovat v tomto smyslu i záměr navazující na záměr jiného žadatele.
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Své dotazy můžete posílat na

dotazy-PO4@nature.cz
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Děkuji za pozornost!
Elena Bočevová

elena.bocevova@nature.cz

mob: 730 573 477

tel: 283 069 210

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

http://www.opzp.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/

http://www.dotace.nature.cz/

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

mailto:elena.bocevova@nature.cz
http://www.opzp.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/
http://www.dotace.nature.cz/

