Program podpory sídelní zeleně
Název dotačního titulu:
Poskytovatel dotace:
Termín předkládání žádostí:
Oprávnění žadatelé:
Výše dotace:
Termín realizace projektů:

Program podpory sídelní zeleně
Státní fond životního prostředí
31. 3. 2015
obec, městys, město
max. 80% z uznatelných výdajů (min. celkové uznatelné výdaje: 200 tis.
Kč; max. výše dotace: 400 tis. Kč)
dokončení realizace nejpozději 31. 12. 2016

Podporované aktivity:
1. Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči
o stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních
stromořadí, skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou
diverzitu.
(Výdaje na tuto aktivitu č. 1 musí činit min. 50% celkových uznatelných výdajů)
2. Nástroje nutné pro systémový výkon správy zeleně – zpracování generelu zeleně specifikujícího
koncepci rozvoje systému zeleně obce, pasportu zeleně jako základního evidenčního a technickoprovozního podkladu, zpracování managementových plánů sídelní zeleně zahrnující koncepci péče
o zeleň vč. specifikace potřebných výdajů, vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření,
projekty péče (projekty údržby nebo také zajištění systému péče).
(Výdaje na tuto aktivitu č. 2 mohou činit max. 50% celkových uznatelných výdajů)
k tomu doplňkové aktivity:
·

tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, pořízení nového, či
rekonstrukce stávajícího mobiliáře, vč. rekonstrukce cest a chodníků (s použitím pouze materiálů
a technologií umožňujících infiltraci vody), zvýšení podílu propustných ploch. Doplňkové aktivity je
možné realizovat pouze při souběžné realizaci aktivit v bodě 1., případně v bodě 1. a 2.
(Výdaje na doplňkové aktivity mohou činit max. 25% celkových uznatelných výdajů)

!Šance na získání dotace podstatně zvyšují následující předpoklady!:
·

akce je realizována v intravilánu obce/města

·

realizací akce dochází k výraznému zvýšení biodiverzity a druhové skladby dřevin, příp. jiných
organismů

·

akce je zaměřena především na obnovu zeleně (ošetření stávající), na výsadbu původních
druhů dřevin („není realizována jen kvůli doplňkovým aktivitám“)

·

akce řeší uceleně opatření v návaznosti na schválenou ÚPD (nejedná se o dílčí opatření)

·

v případě obnovy parků nebo jiných komponovaných krajinných areálů se tyto lokality
nacházejí z větší části v památkově chráněných lokalitách, případně se jedná o památné stromy

Způsobilé náklady:
·

náklady přímo související s výše uvedenými podporovanými aktivitami

·

výdaje na nezbytné odborné práce a materiál přímo související s výsadbou dřevin a ošetřením
stávajících dřevin (výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez, stabilizační opatření),

·

výdaje na pořízení dokumentů uvedených v aktivitě č. 2 výše

·

výdaje na doplňkové aktivity (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění
ptáků, rekonstrukce cest a chodníků a drobný mobiliář úzce související s předmětem podpory)

Podmínky poskytnutí podpory:
·

Opatření je možné realizovat pouze na plochách:
o

které jsou v územním plánu obce vymezeny jako plochy veřejných prostranství
(Vyhláška 501/2006 Sb., § 7) v zastavěném území a na zastavitelných plochách obce,

o

které byly u obcí bez územního plánu k 1. září 1966 vymezeny jako zastavěné území
obce, jsou vyznačeny v mapách evidence nemovitostí a slouží jako plochy veřejných
prostranství.

·

Žadatel je vlastníkem nebo nájemcem pozemku (nájemní smlouva na min. 10 let od ukončení
realizace projektu).

·

Dotaci nelze získat na výdaje související s kácením dřevin.

·

Dotaci nelze poskytnout na opatření, která jsou uložena orgány státní správy jako náhradní
(kompenzační) opatření nebo vyplývají z povinnosti zajišťování následné péče.

Leden 2015, Trutnov

