Aktuální k 16.4. 2019; Vytvořila Jana Mikulková

Nabídka dotací pro obce a města OPŽP
Dotace

Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.3 – specifický cíl
Vyhlášené Ministerstvem životního prostředí
Cílem zvýšit ekologickou stabilitu a obnovit vodní režim krajiny

pro kdo?
Města, obce a další subjekty, svazky obcí, církve a náboženské společnosti,
podnikatelské subjekty…
Opatření / cíle:
A/ Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti
živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
B/ Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
C/ Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
D/ Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví
státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
E/ Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozních ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Ad B/
* liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova
krajinného prvku),
*zpracování plánů ÚSES (včetně jejich aktualizace) mimo CHKO a NP vč. jejich
ochranných pásem. * založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
* zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES,
* zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků
* v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s
nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
* vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a
malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu
ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území
(např. lužních lesů).
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dotace na co? Realizace projektu, projektová příprava tvoří 15 % způsobilých výdajů,
publicita a propagace projektu; technický a autorský dozor, DPH,

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
kolik? Podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů
Podmínky, Seznam dokumentů k žádosti o dotaci
jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce aktuální verze, proberu
konkrétně
- stanovení nákladů dle Nákladů obvyklých opatření nebo katalogu cen stavebních prací
Hodnotící kritéria ekologická kritéria projektu (lokalizace, soulad se strateg.dokumenty),
Technická kritéria projektu (hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem
k efektům akce, kvalita zpracování projektu)
kdy podat žádost? do 31. 10. 2019
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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