2. kolo cyklu seminářů v území Jihomoravského kraje v rámci projektu
„Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE VYSAZENÉ
ZELENĚ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (2019)

listopad 2018
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Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině
a následná péče o zeleň na území
Jihomoravského kraje v roce 2019
• Obsahový záměr dotačního programu (DP) pro rok 2019 (zatím není
schválen)
• Předpokládané schválení rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok
2019 v ZJMK 13.12.2018

• Předpokládané schválení pravidel v RJMK do ½ ledna 2019
• Předpokládané vyvěšení pravidel DP od ½ ledna + 30 dnů
• Předpokládané podávání žádostí od ½ února
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DT 1 - Boj proti suchu a zadržení vody v sídlech a
krajině
• Navrhovaná alokace: 6.000.000 Kč
• 2 kola podání žádostí: únor/březen, říjen 2019

• Předmět dotace:
•

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

•

obnova či zakládání větrolamů,

•

opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů,
průlehů apod.),

•

výsadba zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině (v
extravilánu, tj. mimo území obce)
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DT 1 - Boj proti suchu a zadržení vody v sídlech a
krajině
•

Spolufinancování do výše 50 nebo 60 %, minimální částka 20 tis. Kč, maximální částka
400 tis. Kč, PD do 50 tis. Kč

•

Žadatel je povinen prokázat spolufinancování:
• podílu ze svých vlastních zdrojů čestným prohlášením,
• podílu z dalších (cizích) zdrojů uzavřenou smlouvou s poskytovatelem finanční
podpory nebo doložením rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory.

•

Uznatelné náklady DT 1 od 01.01.2019 do 31.12. 2020,

•

Oprávnění žadatelé - obec, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy,
školy a školská zařízení, drobný zemědělský podnikatel
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DT 2 – Následná péče o zeleň v sídlech a krajině
•

Navrhovaná alokace: 2.000.000 Kč

•

1 kolo podání žádostí: únor/březen 2019

•

Předmět dotace:
•

péče o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů,

•

výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně
způsobilá provádět zahradnické úkony),

•

následná péče o výsadby po založení, resp. v případě podzimních výsadeb, rok následující po roce, kdy výsadby proběhly
a v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy výsadba proběhla. V rámci následné péče i náhrada
uhynulých sazenic do 5 let od roku provedení výsadeb,

•

dosadby stromů do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 10 ks, včetně pomocného materiálu a
dokončovací péče,

•

dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,

•

zalévání založených výsadeb po dobu sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb,

•

nákup a použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů,
omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě.
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DT 2 – Následná péče o zeleň v sídlech a krajině
•

Spolufinancování do výše 70 %, maximální částka 50 tis. Kč,

•

Uznatelné náklady DT 2 od 01.01.2019 do 31.12. 2019,

•

Oprávnění žadatelé - obec, dobrovolný svazek obcí, místní akční skupina, vysoké školy, školy a školská zařízení,
neziskové organizace

•

Přílohy k žádosti:
•

stručný popis aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny, časový harmonogram projektu,

•

fotodokumentace stavu před realizací aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny,

•

popis přesné lokalizace aktivity vč. situační mapky v měřítku minimálně 1:10 000 se zakreslenými místy
realizace projektu nebo projektová dokumentace sadových úprav či její dílčí část (např. osazovací návrh a
průvodní zpráva),

•

předběžný položkový rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit – doporučený vzor prostá kopie dokladu
prokazujícího vlastnické právo, věcné právo nebo jiné právo žadatele založené smlouvou (např. výpis z katastru
nemovitostí, smlouva o právu stavby, smlouva o nájmu atd.).
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Další dotační programy Jihomoravského kraje
•

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v
Jihomoravském kraji v roce 2019

•

•

udržování čistoty okolí cyklistických komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. sekání
trávy, ořez větví, apod.),

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019
•

výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství (intravilán),

•

obnova, údržba a zřizování nové veřejné zeleně

•

dotace do 250.000 Kč

•

maximální spolufinancování 50 %

•

určeno pro obce do 3 tis. obyvatel
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Informace o dotačních možnostech
•

Grantový kalendář:
• Aktualizovaný každý měsíc Regionální rozvojovou agenturou jižní
Moravy
• Katalog dotací evropských, národních, krajských a dalších, přehled
uzávěrek dotací
• naleznete na: www.rrajm.cz/grantovy-kalendar nebo https://m.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168627&TypeID=1
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Projekt „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“
ATCZ142 / Klimatická zeleň (Klimagrün)
DOBA REALIZACE: 01.10.2017 – 31.03.2020
ZDROJ FINANCOVÁNÍ: Program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU: 1.002.493,50 EUR
PROJEKTOVÝ TÝM:
•
Pavel Fišer, tel.: 54165 1348, e-mail: fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz
• Denisa Pečinková, tel.: 54165 1385, e-mail: pecinkova.denisa@kr-jihomoravsky.cz
• Tomáš Kubíček, tel.: 54165 1363, e-mail: kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz
HLAVNÍ AKTIVITA: realizace poradenských seminářů v oblasti výsadby zeleně v intravilánu i
extravilánu obcí a následné péče o vysazenou zeleň
• cílová skupina: zástupci obcí, MAS, MŠ, ZŠ, zemědělské podniky a další subjekty zajímající se o
problematiku výsadby zeleně v krajině

Projekt je realizován pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, pana
JUDr. Bohumila Šimka.
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Odborníci z praxe, akademického a výzkumného
sektoru
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Obsah 2. kola seminářů v rámci projektu Klimatická zeleň
▪

poradenství v oblasti vyhledávání vhodné lokality, určení vhodného
sadebního materiálu (dřeviny, keřoviny) v dané lokalitě, výběr vhodné
podnože, výpěstků a odnoží (odrůdy) pro dané území

▪

postup výsadby dřevin

▪

ukázky příkladů dobré a špatné praxe

▪

ukázky z komunitních výsadeb zeleně realizovaných prostřednictvím
pasportů z projektu Klimatická zeleň

12

Termíny a místa konání 2. kola seminářů v rámci projektu Klimatická zeleň
TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ V PROJEKTU KLIMATICKÁ ZELEŇ, ATCZ 142 - 2. KOLO
Počet
výjezdů

Počet MAS

Název MAS

Místo konání

Datum

Časový
interval

Poznámka

Dopoledne
09:00 – 11:00

úterý

1

MAS Boskovicko PLUS

Velká zasedací místnost MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 680 01

06.11.2018

2

MAS Partnerství venkova, z. s.

Vísky 96, 679 33 Vísky, sál Orlovny

06.11.2018

3

MAS Moravský kras, z.s.

Sloup 221, 679 13 Sloup, zasedací místnost v 1. patře

07.11.2018

4

MAS Vyškovsko, z.s.

Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice - Zvonovice, přísálí Mikroregionálního školícího
střediska

07.11.2018

5

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

MěÚ Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, zasedací místnost MěÚ, přízemí vlevo

08.11.2018

6

MAS Strážnicko, z.s.

Hotel Strážnice, salonek Hubert, Předměstí 3, Strážnice, 696 62

08.11.2018

4

7

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

MěÚ Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, místnost č. 039

13.11.2018

5

8

MAS Mikulovsko o.p.s

Dolní Dunajovice, sál Dr. Karla Rennera

14.11.2018

6

9

MAS Hustopečsko, z. s.

Ekocentrum Trkmanka, p.o., Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice, sál

19.11.2018

10

MAS Znojemské vinařství, z.s.

Restaurace EMRAMMUS, Kuchařovice, 8. května 397, Znojmo 669 02, uzavřený
salónek u restaurace

20.11.2018

Dopoledne
09:00 – 11:00

úterý

11

MAS Hrušovansko, z.s.

Sportovní hala, Litobratřická 1078, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

20.11.2018

Odpoledne
13:00 – 15:00

úterý

12

MAS Dolní Morava, z.s.

Regionální centrum města Hodonína, Masrykovo náměstí 27, Hodonín 695 01,
velká zasedací místnost

21.11.2018

Dopoledne
09:00 – 11:00

středa

13

MAS Podbrněnsko

Brněnská 2, Pohořelice 691 23, společenská místnost bývalé radnice

22.11.2018

14

Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.

Hotel Rokiten, Znojemská 393, 672 01 Moravský Krumlov

22.11.2018

15

MAS Bobrava, z.s.

Klub důchodců v Moravanech, Vnitřní 379/24, Moravany, spoločenská místnost

27.11.2018

16

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Brněnská 156, Křenovice, divadelní sál obecní hospody

27.11.2018

17

MAS Brána Brněnska, z.s.

Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, Club Escape

29.11.2018

18

MAS Brána Vysočiny, z.s.

Náměstí míru, 666 01 Tišnov, Radnice - jednací místnost v suterénu radnice

29.11.2018

1

2

3

7

8

9

10

11

Odpoledne
13:00 – 15:00
Dopoledne
09:00 – 11:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
Dopoledne
09:00 – 11:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
Dopoledne
09:00 – 11:00

Dopoledne
09:00 – 11:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
Dopoledne
09:00 – 11:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
Dopoledne
09:00 – 11:00
Odpoledne
13:00 – 15:00
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úterý
středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
úterý
středa
pondělí

čtvrtek
čtvrtek

úterý
úterý
čtvrtek
čtvrtek

Děkuji za Vaši pozornost.
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