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Nabídka dotací pro obce a města, podnikatele
OPŽP, 115. výzva
Dotace

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, PO,
Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

pro kdo?
Města, obce, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
a další
na co?
- Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na
zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.
vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a
metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
- Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.
vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a
metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně:


zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) 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.

kolik? Podpora s maximální hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů. V případě opatření
pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s navazující realizací bude podpora
poskytována až do výše 85 % Minimální způsobilé výdaje jsou 250.000 Kč bez DPH.
kdy podat žádost? od 1. 8. 2018 do 2. 1. 2020

Ing. Jana Mikulková
Kontaktní údaje

Telefon: 606 178 459, e-mail: INFO@DOTACEzEU.eu
Sídlo: Poličná, okr. Vsetín, IČ 63683326,
Délka praxe v oboru dotační poradenství: 11 let

Dosavadní práce na projektech pro obce / městyse, částečný výpis
Štěpánov, Červenka, Bystročice, Žerotín, Náklo,… (okr. Olomouc)
Hrubčice, Klenovice na Hané, Čelčice, Senice n. H., … (okr.
Prostějov)
Partutovice, Hustopeče nad Bečvou, Klopotovice, … (okr. Přerov)
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*Při vzniku projektové dokumentace jsou doporučeny nákladové limity na jednotlivé práce.
Další upřesnění nákladů k jednotlivým položkám mohu zaslat.

Základní rozpočtové náklady
z toho realizace zeleně
z toho výsadba a ošetření dřevin
trávníky
terénní úpravy
přeměna nepropustných ploch
vodní prvky

Realizace

trvalkové záhony
mobiliář

Vedlejší rozpočtové náklady
Celkem (Přímé realizační výdaje)
Nákup nemovitosti
Vynětí ze ZPF/PUPFL
Celkem
Projektová dok. / inženýrská činnost
Podkladová studie a analýzy vč. biologického posouzení
Technický dozor
Projektová Autorský dozor
příprava,
Zpracování žádosti v ISKP14+
dozor*
Manažerské řízení
Výběrové řízení
Celkem projektová příprava
Povinná publicita, propagace

