OPŽP přes MAS
Schváleno rozšíření SCLLD, které nám umožní v rámci regionu MAS
rozdělit až 10.000.000,- Kč především na výsadbu v rámci:
Sídelní zeleně – 5.000.000,- Kč
Realizace ÚSES – 3.000.000,-Kč
Protierozních opatření – 2.000.000,- Kč

Oprávnění žadatelé
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR)
• státní podniky a organizace
• 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
i nepodnikající

Sídelní zeleň– alokace: 5.000.000,- Kč
60% dotace
na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s
přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
Veřejná prostranství:
• parky
• uliční stromořadí a aleje
• veřejné zahrady a sady
Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, …

Sídelní zeleň - Podporovaná opatření
• zakládání a obnova městských parků a
parkových náměstí
• zakládání a obnova lesoparků a hájů
• zakládání a obnova doprovodné
zeleně u vodních toků
• vytváření průlehů se zatravněním
• zakládání a obnova alejí
• zakládání a obnova zeleně podél
komunikací
• zakládání a obnova uličních
stromořadí

• zakládání a obnova sídlištní zeleně
veřejných prostranství (mimo
vnitrobloky)
• zakládání a obnova zahrad v areálech
veřejného občanského vybavení
(školy, nemocnice…)
• zakládání a obnova zahrad v areálech
významných veřejných budov
• obnova historických parků (mimo
národní kulturní památky)
• zakládání a obnova zeleně hřbitovů
• zakládání a obnova zeleně dětských
hřišť

Sídelní zeleň– alokace: 5.000.000,- Kč
• Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
• Maximální náklady na projekt: 4.000.000,- Kč
• Způsobilé výdaje:
- Výsadby dřevin
- Ochrana a ošetření stávajících stromů
- Kácení dřevin v případě, že bude prokazatelně nezbytné k založení nové zeleně
- Výdaje na následnou péči o dřeviny po dobu tří let po ukončení výsadeb dřevin
- a další viz tabulka na další stránce

Sídelní zeleň - Tabulka způsobilosti výdajů

Sídelní zeleň– alokace: 5.000.000,- Kč
Omezení:
• Revitalizované plochy zeleně musí být v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo
samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně jako plochy, jejichž
podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň.
• Podmínky
- Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území. Zhodnocení stávajícího stavu území obsahuje popis místa realizace a
souvisejícího okolí a výsledky přírodovědného posouzení. Jako zdroj je možné využít Nálezovou databázi AOPK ČR – NDOP
Zhodnocení stávajícího stavu se dokládá v rámci biologického posouzení jako povinná příloha.
Zhodnocení stávajících biologických a ekologických hodnot lokality nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou
osobou
Hodnocení stávajícího stavu území musí obsahovat: popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření, vč. širších územních vztahů,
fotodokumentace, výskyt zvláště chráněných druhů).
- Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území.
- Oplocené areály v sídlech (školní zahrady, nemocniční zahrady, hřbitovy apod.) lze financovat pouze, pokud se jedná o zeleň veřejnou. Plochy veřejně
přístupné sídelní zeleně musí být přístupné široké veřejnosti nikoli pouze pro klienty daných zařízení.

- V rámci podporovaných opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru, nikoli charakteru udržovacího.

Realizace ÚSES – alokace: 3.000.000,- Kč
• 100% dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
- plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
- zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
- zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě

• 80% dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace
interakčních prvků podporujících ÚSES
- doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin,
- rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby,
- obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
- založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

Realizace ÚSES – alokace: 3.000.000,- Kč
• Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
• Maximální náklady na projekt: 2.000.000,- Kč
• Způsobilé výdaje:
- Výsadby dřevin a ochrana dřevin, včetně ochrany a ošetření stávajících stromů
- Výdaje na následnou péči o dřeviny po dobu tří let po ukončení výsadeb dřevin
- Likvidace invazních a dalších nepůvodních druhů a následné zajištění proti jejich opětovnému rozšíření jako
koncepční řešení projektu ÚSES
- Kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměru kmene na řezné ploše) a zajištění proti zmlazení či
opětovnému rozšíření
- Zatravnění včetně použití druhově bohatých regionálních směsí
- Vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např. geodetické práce,
dokumentace skutečného provedení stavby).

Realizace ÚSES – alokace: 3.000.000,- Kč
• Podmínky
- Projekt realizace skladebného prvku ÚSES musí být v souladu s územním plánem, nebo schválenou pozemkovou
úpravou
- Projektová dokumentace pro opatření založení skladebných prvků ÚSES musí být zpracována autorizovaným
projektantem v oboru krajinářská architektura
- Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území. Zhodnocení stávajícího stavu území
obsahuje popis místa realizace a souvisejícího okolí a výsledky přírodovědného posouzení. Jako zdroj je možné
využít Nálezovou databázi AOPK ČR – NDOP
- Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území
- Pozemky realizace jsou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nebrání migraci živočichů
- Nelze financovat výsadby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Protierozní opatření– alokace: 2.000.000,- Kč
• 80% dotace na opatření zamezující vodní erozi
- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku
- travní pásy ke vsáknutí vody, zakládání průlehů se zatravněním
- zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku
- zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
- hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
- terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody
- zatravněné svodné příkopy

- preventivní opatření
- zakládání mezí, remízků k předcházení povrchovým odtokům vody
- obnova vegetačních protierozních prvků

• 80% dotace na opatření zamezující větrné erozi
- obnova či zakládání větrolamů
- dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů ke snížení rychlosti větru
- víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů ke snížení rychlosti větru

Protierozní opatření– alokace: 2.000.000,- Kč
• Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
• Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč
• Způsobilé výdaje:
- Výsadby dřevin a ochrana dřevin, včetně ochrany a ošetření stávajících stromů

- Výdaje na následnou péči o dřeviny po dobu tří let po ukončení výsadeb dřevin
- Zatravnění včetně použití druhově bohatých regionálních směsí
- Terénní úpravy

- Vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů
(např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby).

Protierozní opatření– alokace: 2.000.000,- Kč
• Podmínky
- Podporována jsou přírodě blízká protierozní opatření, která neeliminují důsledky eroze (příkop pro
odvedení přebytečné vody), ale řeší příčinu vzniku eroze prostřednictvím krajinných prvků
- Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území
- Pozemky realizace jsou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nebrání migraci živočichů
- Výsadby musí plnit jednoznačně protierozní funkci (např. větrolamy), nelze financovat výsadby na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa

Na co si dát pozor
• Po ukončení realizace výsadeb dřevin musí příjemce podpory zajistit
10letou udržitelnost
• V případě, že z pokácené dřevní hmoty vznikne žadateli příjem, musí
být přiznán poskytovateli dotace, který o tento příjem sníží způsobilé
výdaje projektu.
• Způsobilost výdajů na výsadby ve volné krajině je maximálně do ceny
sazenic o velikosti obvodu kmínku 10 – 12 cm, s výjimkou veřejné
dopravní infrastruktury, kde je žádoucí výsadba s obvodem kmínku
minimálně 12 cm.

Více informací

Miloslav Kavka
mobil: +420 604 171 798
email: kavka@branabrnenska.cz
web: branabrnenska.cz/opzp

