OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020
27., 28., 30. výzva (prioritní osa 4)
Název dotačního titulu:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Oprávnění žadatelé:
Výše dotace:
Minimální způsobilé výdaje:
Termín realizace projektů:

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
30. 3. 2016
31. 5. 2016
obce, jejich příspěvkové organizace, DSO, NNO, podnikatelé apod.
85% (výzva 27. a 28.), 60% (30. výzva)
250 tis. Kč (bez DPH)
max. do 31. 12. 2023

Oblasti podpory:

PŘÍRODA: Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
(27. výzva – alokace 125,6 mil. Kč)
Typy projektů:
 Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů péče,
souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních
dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak:
o péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy,
o péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury,
druhového složení,
o péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu,
o péče o dřeviny mimo les,
o speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu
cílových stanovišť a druhů,
o likvidace invazních a expanzivních druhů,
o zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní,
o opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na
předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava
povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků
pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická
střediska apod.),
o ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.

Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu (28. výzva – alokace 130 mil. Kč)
Typy projektů:






speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená
na zlepšení jejich kvality a druhového složení
speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných
stanovišť,
opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí
včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu
cenných stanovišť,
interpretace hodnot PP a PR (přírodních památek a přírodních rezervací) v podobě
jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např. naučné tabule, naučné stezky vč.
potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).



eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace biocidů
apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti
na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování
invazních druhů.



realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště
chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech,
stavbách, vodních dílech apod.

Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (30. výzva – alokace 272 mil. Kč)
Typy projektů:


Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a
ploch):
o zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné
plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení
přírodních ploch a prvků,
o obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy,
ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
o obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
(jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně (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.

Poznámka ke všem třem výzvám: Budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní
management, nikoliv management udržovací. Základním znakem obnovního managementu je
definování cílového stavu, opatření jednoznačně směřují k pozitivní změně (zlepšení) stavu lokality
(ve prospěch konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu,
stabilizace populace apod.), a to bez ohledu na počet let, po který jednotlivé zásahy v rámci opatření
jako celku probíhají. Opatření může být rozloženo do více let, může obsahovat dílčí po sobě jdoucí
operace (i operace opakující se, pokud to stav či povaha lokality vyžaduje).

Březen 2016, Trutnov

