PROGRAMY MŽP
MOŽNOST PODPORY PRO OBCE

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027
-

vyhlašování prvních výzev plánováno na první čtvrtletí příštího roku

-

minimální výše realizačních způsobilých výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH)

-

zjednodušené metody vykazování u projektů do 200 000 EUR (nově)

SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s
přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Podporovaná opatření a aktivity
•

tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel
➢

vytváření a obnova tůní (mokřadů) (100 %)

➢

malé vodní nádrže (60 %)

➢

revitalizace a renaturace vodních toků a niv (100 %)

➢

nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků (100 %)
(nově)

Pozn.: vodní prvky v sídlech nemusejí být již realizovány pouze jako součást realizace sídelní zeleně, jako tomu
bylo v OPŽP 2014-2020
•

•

tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a
větrné erozi
➢

založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) (100 %)

➢

založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků a interakčních prvků, obnova
ÚSES – remízy, stromořadí, sady, solitérní stromy, travobylinné porosty (80 %)

➢

založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami (80 %)

úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich
stability (80 %)
➢

projekty kombinující výsadbu, dosadbu či podsadbu MZD a těžební zásahy

•

odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině (90 %) – mimo ZMV
(nově)

•

zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně (85 %)

•

zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny (nově), plán
územního systému ekologické stability) (95 %)

Žadatelé:
➢

plány ÚSES – obce s rozšířenou působností, újezdní úřady

➢

studie systému sídelní zeleně – obce

➢

územní studie krajiny – obce s rozšířenou působností, kraje

SC 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to
i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
Podporovaná opatření a aktivity
•

péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů (90 %)
Jiná výše podpory:

•

➢

vodní prvky (kromě MVN) včetně vodních toků a niv (100 %)

➢

MVN v biocentru ÚSES (70 %)

péče o chráněná území (přírodní dědictví) (90 %)
Jiná výše podpory:

•

➢

vodní prvky (kromě MVN) včetně vodních toků a niv (100 %)

➢

MVN v chráněném území (85 %)

zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti –
mimo ZMV
➢

zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii mezinárodní
a národní prioritní koridory (100 %)

➢

zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii regionální
prioritní koridory či vyplývající z příslušných plánů dílčích povodí (vodní toky mimo
Koncepci) (80 %)

➢

odstranění či eliminace migrační překážky na ostatních vodních tocích v ČR (70 %)

➢

zajištění migrace pro suchozemské živočichy (70 %)

•

omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů (85 %, jmelí 80 %)

•

návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných území a zvýšení
povědomí o problematice ochrany přírody (70 %)

PROGRAM PÉČE O KRAJINU
-

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

-

max. výše dotace 250 000 Kč, až 100 % podpora

-

výzva vyhlašována každý rok zpravidla během února, příjem žádostí 30 dnů

-

alokace v rozmezí 30–80 mil. Kč/rok

Předmět podpory:
•

Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech nebo
pro podporu uvedených druhů ve volné krajině

Podporovaná opatření:
➢

seč travního porostu s vyloučením mulčování a likvidací rostlinné hmoty

➢

extenzivní či obnovní pastva

➢

odstranění dřevinného náletu

➢

změna druhově chudých lučních porostů na druhově bohaté za použití geneticky a stanovištně
odpovídajícího osiva

➢

tvorba a obnova mokřadů a tůní

➢

speciální opatření např. rozrušování drnu, péče o hnízdiště a zimoviště

➢

likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů

•

Péče o krajinné prvky

Podporovaná opatření:
➢

péče o významné krajinné prvky (VKP) – seč, pastva, odstranění náletu atd.

➢

péče o prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – probírka, následná péče

➢

ošetření a ochrana významných a památných stromů, jejich skupiny a stromořadí, včetně dosadeb

➢

péče o genofondové plochy odrůd ovocných dřevin

•

Vytváření krajinných prvků

Podporovaná opatření:
➢

výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd – liniové, skupinové
výsadby, solitéry

➢

realizace vymezených a schválených prvků ÚSES

➢

obnova mezí, remízů

➢

tvorba a obnova mokřadů a tůní

PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (POPFK)
-

výzva vyhlašována zpravidla v jarních měsících (duben – červen), příjem žádostí cca do konce září či
do vyčerpání alokace

-

v letech 2022–2025 bude alokace výrazně navýšena, došlo k zahrnutí programu do Národního plánu
obnovy (plán investic, které by měly restartovat ekonomiku států EU po pandemii)

-

alokace v rozmezí 105–250 mil. Kč/rok

Podprogram 115 174 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy
-

max. výše dotace 1 mil. Kč, až 100 % podpora

➢

obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce malých vodních nádrží
přírodě blízkého charakteru
- nesmí sloužit k intenzivnímu chovu ryb

Podprogram 115 175 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní
ekosystémy
-

max. výše dotace 250 000 Kč, až 100 % podpora

➢

tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině – výsadba dřevin, obnova mezí, remízů, zasakovacích
pásů

➢

tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy – seč, extenzivní pastva, výřez náletů

➢

likvidace invazních a expanzivních druhů rostlin a živočichů

